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PC 485. 0X2; 50; 8 MB. CD -BOM

Hmmm... „Hi Octane”? To mo-

e oznacza tylko zapach benzy-

ny, dym ze spalonych opon, ryk

silników oraz krew, pot i zy. Jesz-

cze ta okadka z fotografi rozbi-

tej szyby. Mniam.
Jak do tej pory wszystkie gry,

które wzbudzay we mnie zainte-

resowanie wspaniaym pudekiem
okazyway si niezbyt interesuj-

ce. Chciaoby si rzec - nie chwal

dnia o poranku. Jednak „Hi-Octa-

ne” stanowi bardzo miy wyjtek

od tej reguy, dostarczajc gra-

czom dokadnie tego, co zapowia-

da okadka - czyli potn dawk
skoncentrowanej adrenaliny.

Powinnicie si ju zoriento-

wa, e gra ta to wycigi samo-
chodowe. Rzecz jasna nie takie

zwyke - dziej si bowiem
w przyszoci.
Zatem mamy tu antygrawitacyj-

ne pojazdy, szalone tory zbudo-

wane w najdziwniejszych zakt-
kach wiata (ot, taki na przykad

New Chernobyl Central), a prze-

de wszystkim kady zawodnik uz-

brojony jest po zby i nie omiesz-

ka z tego arsenau skorzysta

podczas wycigu. Efektem jest

oczywicie zmiana celu gry - tutaj

w zasadzie nie chodzi o to, by by
pierwszym na mecie, ale by tam

dojecha -
i to raczej nie w cha-

rakterze kawaka zwglonego
miska.

Jeli co Wam to przypomina,

to bardzo dobrze. Niedawno opi-

sywalimy w TS podobn gierk
- a mianowicie „Slipstream

5000”. „Hi-Octane” jest jednak od

tamtej duo lepszy.

Decyduje przede wszystkim

grafika. Gierk t najwyraniej

robili ci sami programici, którzy

wczeniej przyczynili si do pow-

stania „Magie Carpeta”. Najwy-

raniej doszli do wniosku, e
skoro zbudowany przez nich en-

gine graficzny umoliwia budo-

wanie gór i równin, to równie

dobrze mona zbudowa kanion

i rodkiem puci samochody.

Có, mieli racj, bo efekt jest re-

welacyjny. Wreszcie udao si
uzyska wraenie jazdy nad
przepaci, z mg, dymem
i skalistymi cianami wokó dro-

gi. Poza tym zastosowano roz-

dzielczo 640x480 - nie jest to,

co prawda, jeszcze szczyt gra-

ficznego wyuzdania (patrz „US
Navy Fighters” albo „Flight Unli-

mited”), ale i tak robi bardzo

mocne wraenie.
Ekranu nie zamieca nam des-

ka rozdzielcza. Wszystko, co pot-

rzeba, pokazuj kolorowe paski

u góry ekranu, wskazuj za ilo
paliwa, amunicji, stan oson, no

i prdko. Biegów na szczcie
nie musimy zmienia, wystarczy

jedynie „wcisn gaz” i ju moe-
my skupi si tylko na manewro-
waniu i strzelaniu.

Mimo, e pojazdy wystpujce
w „Hi-Octane” s niewtpliwie su-

pernowoczesne (wiadczy o tym

choby sam ich wygld), to na ca-

e szczcie nie lataj i manewro-
wa nimi mona tylko w pasz-

czynie poziomej. Wzbi si
w powietrze mona tylko na znaj-

dujcych si na niektórych torach

rampach.
Najwiksz uciech podczas

wycigu daje oczywicie masowa
eksterminacja przeciwników.

rodki do tego suce s, jakby tu

powiedzie, standardowe. Mamy
bowiem dziaka - stosunkowo
nieskuteczne (chyba e uda nam
si „wsi komu na ogon” i pra
do niego przez duszy czas) i ra-

kiety. Zby byo miesznie - nie

ma adnego rozrónienia na ich

typy (w grze nie wystpuje zreszt

wtek ekonomiczny), za to etony
zbierane na torze mog kilkukrot-

nie nawet zwikszy ich spraw-

no (czytaj - si wybuchu).

Inne drobiadki poniewierajce

si tu i ówdzie na drodze to uzu-

peniacze paliwa, amunicji i oson.

Dodatkowo obok toru ustawione

s stacje naprawcze, do których

mona zjecha, by dokona

wspomnianych wyej uzupenie.
Do naszej dyspozycji stoi

sze maszyn, mamy take sze
dostpnych torów. O ile jednak

liczba torów nie ma specjalnie

wielkiego znaczenia, to jednak

przydayby si jeszcze dwa do-

datkowe samochody. „Hi-Octane”

jest bowiem typow gr sieciow,

w któr moe zabawia si jedno-

czenie a osiem osób. Tutaj jed-

noczenie trzeba jednak zasmu-
ci posiadaczy modemów - gra
daje si wycznie po sieci...

Có - chyba warto przyjrze si
tej grze z bliska. Wszystkim, teraz

ju nieco podstarzaym mioni-
kom antycznego ju „Death Trac-

ka" z pewnoci przypadnie do

gustu. Dobrze si bawi powinni

za wszyscy bez wyjtku, czy te
raczej wszyscy posiadajcy odpo-

wiednio szybkie komputery.
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Dla niekumatych w pimie, mo-
wie i uczynkach wyjanienie -

ECTS to takie targi growe w Lon-

dynie (wiemy, wiemy), odbywajce
si dwa razy do roku (wiemy, wie-

my), na wiosn i jesieni (wiemy,

wiemy), a Autumn to po angielsku

jesie (nie moe by, gdzie to

przeczyta?!).

Kolejne wyjanienie - jako e
Haszak zgubi aparat fotograficzny

(prawdopodobnie zostawi go na

stoisku ThrustMastera), wikszoci
zdj (tych dobrych zwaszcza
z Damonem Hillem, Haarlem Glob-

trotters itd.) nie bdzie. Mamy tylko

kilka uj z biura prasowego, go-

towców dla wszystkich. Poniewa
niektóre zdjcia zapowiaday si
ciekawie, pokrótce bd je opisy-

wa, wierzc w wyobrani naszych

Czytelników. A wyobrania bdzie
potrzebna nawet przy pierwszym

zdjciu jakim dysponujemy, jako e
nie wida na nim tego, czego na tar-

gach jest zawsze najwicej - wsze-

chobecnego haasu. Cho tym ra-

zem chyba nastpia pewna zmia-

na, bowiem oprócz haasu
królowa marketing.

Tylu naraz znanych postaci cig-
nitych tylko po to, eby zareklamo-

wa jakie gry jeszcze nigdy nie by-

o. Na stoisku Electronic Arts zjawi

si na chwil Chris Roberts (reyser

„Wing Commander 3”), eby poga-

da ze wszystkimi chtnymi (pstryk:

okoo metr osiemdziesit wzrostu,

o ile pamitam ciemny blondyn,

twarz okrga, waga w sam raz, jas-

noniebieskie dinsy, biaa koszula,

w rku - a jake, zgodzi si potrzy-

ma, niby e Haszak nie ma gdzie

odoy - „Top Secret"). W okoli-

cach Acclaimu („NBA Jam”) krcio
si dwóch koszykarzy z Haarlem

Globetrotters (pstryk: w rodku Ha-

szak w garniturze i z niezbyt mdr
min, po bokach dwóch murzynów

w niebieskich dresach z pomara-
czowymi napisami, jeden wyszy
ni drugi, obaj patrz pod nogi na

Haszaka, byo nie byo nie, kurdup-

la). Microprose w ramach promowa-

nia GPF2 (Grand Prix Formula 1,

dwa bo kolejna wersja) przycign
na spotkanie Damona Hilla (otwiera

swego site’a w Internecie), prosto

z toru po niedzielnej stuczce

w Grand Prix Wgier. Z Damonem
Hillem nam si udao, bo wprawdzie

zdjcia nie ma (pstryk: tu Haszak,

który przy tym by, powinien napisa

jak wyglda Damon Hill, jak tego

nie zrobi, dowie si o tym caa Pol-

ska), za to mamy na pamitk pod-

pisane przez niego 2 numery „Top

Secretu” (rozlosujemy wród cht-

nych; numery s 8). Tego typu pos-

taci do obejrzenia byo sporo, zjawi

si Les Ferdinand (nie wiecie kto to

taki? Nie przejmujcie si, ja te nie

wiedziaem póki mi Haszak nie po-

wiedzia, a on z kolei by taki mdry,

bo przeczyta ogoszenie w biurze

prasowym) i podobno podjechao

czerwonym Ferrari dwóch panów
Romero i Cormick (obejrzyjcie ekran

pojawiajcy si po wyjciu z „DO-

OM-a”). W efekcie mona byo bie-

ga ze spotkania na spotkanie

i ociera si (jak kto lubi) o wielki

wiat. Troch lubimy, ale bolay nas

nogi wic dalimy sobie z ocierac-

twem spokój.

Poazilimy ze stoiska na stois-

ko, ale - podobnie jak poprzednio -

sensacji nie byo.
Nie, eby nikt nie pokazywa

ciekawych gier, ale zamiast rzeczy

zupenie nowych gównie pojawia-

y si siódme czci starych hitów.

Ma to swoje gbsze uzasadnie-

nie, o którym za chwil - najpierw

bowiem gar spostrzee drob-

nych, ale chyba te ciekawych,

spisywanych na gorco. Zaczn
od Amigi, która na targach bya

zapomniania, schowana,
nieobecna.

Zapowiedzi ESCOM-u na temat

jej szybkiego i licznego powrotu na

póki sklepowe nie wpyny ani na

jot na sytuacj na rynku - na ca-

ych targach doliczylimy si z Ha-

szakiem trzech Amig (z tego ja wi-

dziaem jedn, on dwie -
i nie ma-

my pewnoci, czy przypadkiem ta

moja jedna to nie jest jedna z tych

jego dwóch). Szybko z jak Ami-

ga i gry Amigowe znikny z rynku

szokuje - podejrzewam, e istot-

nym tego powodem jest jej stosun-

kowo niska moc obliczeniowa, unie-

moliwiajca przenoszenie na przy-

jacióeczk co ciekawszych osig-

ni rynku pecetowego. A na tym

rynku z kolei zaczyna królowa

Pentium.

Nawet jeli jeszcze gównie
w reklamach - to trend odwrotu od

486 ju si zarysowa. Electronic

Arts obwiesi cae stoisko plakatami

tumaczcymi dlaczego jego gry

bd chodziy doskonale tylko na

P5, a wikszo prezentowanych

symulatorów (te piki nonej) po-

kazywana bya wanie na maszy-

nach tej klasy. Tyle dobrze, e nie

byo jeszcze mowy o P6, cho bio-

rc pod uwag propozycj
Microsoftu,

który wystartowa na tych tar-

gach jako producent gier, naley
si spodziewa, e P6 zostanie

wykorzystany jeszcze zanim poja-

wi si w produkcji. Microsoft zap-

roponowa bowiem ni mniej ni wi-
cej, tylko gr pod Windows ‘95 -

nazywa si to „Fury 3", a nie jest

niczym innym jak „Terminal Veloci-

ty". Microsoft kupi kod TV, troch

go podrasowa, dopasowa do no-

wego rodowiska i wystartowa ja-

ko producent gier. Na mój gust ca-

y ten zgiek dookoa gier Microsof-

tu to pic na wod i fotomonta -

chodzi wycznie o promocj Win-

dows ‘95. Nie zmienia to faktu, e
„Fury 3" wygldao znakomicie,

a moliwo zmieniania w locie

rozdzielczoci w jakiej si gra

i wielkoci okienka, przy zachowa-

niu penej pynnoci gry robi due
wraenie. Niewykluczone, e spe-

ce od promocji Microsoftu liczyli

wanie na takie zdanie jakie napi-

saem w sprawozdaniach z tar-

gów, jeeli tak, staem si mario-

netk w ich rkach.

Na samym pocztku targów wy-

bucha awantura, zwizana z

Virgin.

Bardzo powany i liczcy si ty-

godnik CTW odmówi wydrukowa-

nia reklam Virginu, twierdzc e od-

wouj si one do przemocy, seksiz-

mu, rasizmu, pseudofaszyzmu

i jeszcze kilku innych brzydkoiz-

mów, czyli e s ogólnie niezgodne

z dobrym smakiem, solidnoci ku-

pieck i ustaw o nieuczciwej kon-

kurencji. W efekcie dwie strony

w pimie poszy biae, jedynie z ma-

uwag „Tu mia by Virgin” i odre-

dakcyjnym tekstem na temat tych

izmów i zaniepokojenia redakcji

CTW zaistnia sytuacj. Biorc
pod uwag pozycj Virgin na rynku

(mona tylko zazdroci, nikt nie

jest w stanie im podskoczy, przy-

najmniej w Europie), taka awantura

moe chyba tylko przycign do

nich wicej ludzi, ni klasyczna ak-

cja reklamowa. Poyjemy, zobaczy-

my, wprawdzie dosta si na ich

stoisko byo ciko, ale te (ju

w rodku) nikt nie wyglda na spec-

jalnie zmartwionego, a przedstawi-

ciele IPS-u, o których potykalimy

si regularnie w trakcie targów, na

myl o ubitych tam interesach za-

cierali rce i umiechali si szeroko.

Atak CD jako nonika ju si naj-

wyraniej zakoczy, penym zwy-

cistwem. Wytwórnie CD SONY,
które do tej pory robiy co mogo, e-
by jak najwyraniej zaznaczy swoj
obecno na targach, tym razem ju
nie musiay si tak napina, jako e
i tak wszyscy korzystaj z ich usug.

SONY teraz pcha si na rynek z in-

nej strony, promujc bardzo mocno
Playstation.

O ile pó roku temu na olbrzy-

mim stoisku pokazywano a dwie



gry, tym razem stoisko byo troch
mniejsze i skromniejsze, ale gier

pokazywano okoo dwudziestu,

z czego mniej wicej dziesi ju
jest na rynku, a pozostae znajd
si na nim przed nastpnymi tar-

gami. Przyznam szczerze, e pre-

zentowane tytuy troch mnie za-

wiody - me eby byy ze, ale

cigle jeszcze nikt nie potrafi sen-

sownie wykorzysta mocy oblicze-

niowych tkwicych w tych maszyn-

kach. Podobnie ma si sytuacja

z Jaguarem, coraz bardziej spra-

wiajcym wraenie wyleniaego
kocura ze spróchniaymi zbami -

znowu na caym powiconym mu
stoisku nie byo adnej sensownej
gry, a prezentowany na jedynym
egzemplarzu wyposaonym
w przystawk CD symulator „Blue

Lightning" jest ordynarn strzelan-

k na poziomie C64. No, moe
wyszym. Niewiele.

Przy okazji targów opublikowa-

no suplement do raportu opisuj-

cego sytuacj na rynku gier (kom-

puterowych i konsolowych). Wyni-

ka z nich jedno:

nadeszy cikie czasy.

Wedug wstpnych szacunków
w 1995 roku w Europie warto
sprzeday na rynku gier kompute-

rowych i wideo wyniesie okoo
2252 milionów funtów, w porówna-

niu z 2728 milionów w roku ubieg-

ym. W Wielkiej Brytanii sprzeda
spada z 797 milionów (1993) do

szacowanych na ten rok 509 milio-

serwuje si dwa, bardzo charakte-

rystyczne zjawiska.

Pierwsze z nich, to koncentrac-

ja kapitau. Wikszo maych firm

zostaje wykupiona przez due -

tym sposobem znikny w ostat-

nich miesicach Team 17 (teraz

Ocean). Bullforg (teraz Electronic

Arts), Cyberdreams (teraz Infogra-

mes), Renegade i Accolade (teraz

waciciel, ale ju Team 17 znikn
z powierzchni ziemi i jego produk-

tów szuka trzeba byo na stoisku

Ocean; swoj drog to dla nas
zmiana na gorsze, jako e dotych-

czasowy PR z Team 17, Alan Bun-

ker, by wietnym facetem, od któ-

rego regularnie dostawalimy fury

materiaów prasowych. Regua
jest taka - im wiksza firma, tym

spróbowa to sprzeda po raz dru-

gi, std trzy „Szklane puapki”, sie-

dem „Kings Ouestów” i dwa „DO-

OM-y”. W kinie zwykle korzysta si
wycznie z gotowej, dobrze przyj-

tej przez widzów postaci czy kon-

wencji, w przypadku gier bardzo

czsto kolejna cz oznacza wie-

lokrotnie mniejsze nakady - mo-
na bowiem wykorzysta istniejcy

kod i istniejce narzdzia. Tak byo
z „Wolfensteinem” i „Spear of Des-

tiny”, tak jest na przykad z „DOOM-
em” - a i innych przykadów nie

trzeba daleko szuka. Dziesitki

pinballi wydawanych przez 21 st

Century, „Micro Machines 2", kolej-

ne wersje „Commanche” z Nova
Logic, „Warcraft 2" z Blizzarda czy

„Settlers 2 „ z Blue Byte’a - to wa-
nie elementy tego zjawiska, ostat-

nio znacznie wyraniejszego ni
rok, czy dwa lata temu.

Wrae spisanych na gorco
chyba ju starczy - w tym i nastp-
nym numerze przekopiemy si
jeszcze przez kilkanacie kilo pa-

pierzysk, jakie wrczano nam przy

kadej sposobnoci na kadym
moliwym stoisku. S w nich za-

powiedzi wszelkich tytuów, jakie

maj si pojawi na rynku -
i cho

czasem pojawiaj si tytuy zupe-
nie nie zapowiedziane, a czasem
nie pojawiaj te zapowiedziane, te

kilkanacie kilo papieru i kilkadzie-

sit kompaktów to zapowied naj-

bliszej historii rynku. A wic - od-

wró stron i zaczynamy!

Specjalni korespondenci:

nów; przyszy rok ma by troch
lepszy. Wprawdzie nie wiadomo
mi nic o danych z rynku ameryka-
skiego, ale i tam sytuacja musi

wyglda nienajlepiej, skoro ob-

Time Warner), Impressions (teraz

Sierra) i inni. Nie zawsze oznacza

to zniknicie firmy z rynku - Acco-

lade miao wasne stoisko na tar-

gach, jako e zmieni si tylko

kontakty trudniejsze i materiaów
prasowych mniej.

Drugie zjawisko, to sequele. Nie

od dzisiaj wiadomo, e jeli co si
udao dobrze sprzeda raz, warto

Sir Haszak - nieutulony po
stracie aparatu,

Naczelny - klncy Haszaka
i utrat zdj .



Podobnie jak to miao miejsce

na wiosn, oprócz tekstu ogólne-

go o wszystkim i niczym, czyli

0 targach jako caoci, napiszemy

teraz o tym, co zapowiadaj wielcy

1 maluczcy, tudzie redni i pozos-

tali (jakby jeszcze jacy zostali).

Ta formua przedstawiania targów

chyba ju dugo nie wytrzyma, ja-

ko e spora cz tytuów o któ-

rych teraz napisz ju si na na-

szych amach w zapowiedziach

pojawiaa a nie bardzo jest sens

pisa o tym samym po kilka razy

Byo nie byo - jedziemy z tym

koksem. O ile nie bdzie zazna-

czone inaczej, gry maj by wyda-

ne na PC CD.

Empire Software

„Pro Pinball - The Web” ma
chodzi w rodzielczoci 1025x768

(chciabym to zobaczy, zwasz-

cza te 1 025) i 64k kolorów, po star-

cie na PC dojd wersje na Play

Station i Saturna. „Navy Strike" -

skrzyowanie symulatora z gr
strategiczn, bierzesz na siebie

obowizki dowódcy skrzyda po-

wietrznego lotniskowca. „Cyber

Judas" - strategiczno-polityczna,

zostajesz prezydentem USA, caa

i esz lata i jedzi kilkoma róny-

mi pojazdami. „BrainDead 13" -

nastpca Dragon s Lair", cho

i razem zapowiadany jest nieli-KU niowy scenariusz. „Head-to-Head"

- symulator patowca z pierwszej

wojny wiatowej (nie oszukujmy

I

si, nie jest tó nic nowego, chodzi

o podrasowany „Dawn Patrol”),

mona walczy po kabelku (RS al-

bo modem, nic o sieci nie ma).

Microvalue / Flair Software

„Time paradox” - przygodówka,

cz akcji umieszczona midzy
dinozaurami, cz w redniowie-

czu. „Whizz” - zrcznociówka,
w najlepszym starym stylu, co
w rodzaju trójwymiarowej platfor-

mówki, z solidn grafik w 256 ko-

lorach (ma by równie wersja

Amigowa i konsolowe). „Shockwa-

ves express" - przygodówka, ale

trzeba si bdzie ponaparza
z rónymi takimi. „Double Agent" -

pamitacie jeszcze gierki z cyklu

„Spy vs Spy"? Nie? To bdziecie

mieli okazj wreszcie je obejrze.

Mona bdzie po kabelku! Bd
jeszcze „Trolls" i „Morph” - zrcz-

nociowi, sdzc ze screenów ta-

kie sobie i „Rally Championships”

(w wersjach Amigowych 1 200 te).

Infogrames

Na komputery za wiele nie mieli

do pokazania, bo tylko przygo-

dówk „Time Gate". Na konsolach

maj si pojawi ich „Alone in the

Dark" (Play Station) o nieokrelo-

nym numerze, ale ze screenów

wynika e drugi (adne screeny,

Play Station to jednak kawaek faj-

nej maszynki) i „Tintin in Tibet”

(SNES), czyli historia oparta o ko-

miksy (swoj drog nie wiem czy

ja je przegapiem, czy Tintin po

polsku jeszcze nie wyszed?)
Gametek

Zaczynamy od peceta. „Road

Warrior” - czyli „Ouarantine II", co

ja si bd rozpisywa. „Hellfire

Zon” - niejako nastpca „Desert

Strike" i „Jungle Strike”, strzelanka

z uwalnianiem zakadników i uda-

waniem, e lata si migowcem.
„Hole in One" - jak nietrudno si
domyle, golf. „Millenia” - strate-

gia umieszczona w kosmosie

i czasie naraz, pomagasz w roz-

woju kilku cywilizacji. „A-Gent” -

przygodówka, musisz si wydos-

ta z biurowca w którym zostae
zamknity, eby byo trudniej

w budynku znajduje si kilku pa-

nów z broni i brzydkimi zamiara-

mi. „Escalation” - strategia, znowu

umieszczona gdzie w kosmosie,

ma by na dyskietkach! Z innych

zapowiedzi szykuj si „Pinball

Mania” i „Deluxe” na... GameBo-
ya, tudzie „Star Trek Generations
- Beyond the Nexus" na te sa-m platform si tak pikni
wyra.

Activision

„Pitfall: The Mayan Adventure”

- cigle zapowiadaj, a my ju to

od jakiego czasu mamy. „Mech-

warrior 2” - na zachodzie sprzeda-

je si jak ciepe bueczki (pamita-

cie? by taki minister od ciepych

bueczek) a mi si nie podoba.

„Shaghai: Great Moments” (to sa-

mo co Mah-Jong), „Earthworm

Jim” (przeróbka zrcznociówki
z konsol), „Espionage: The Great

Gam" (przygodówka chyba,

z elementami RPG, w pracy nad

ni pomagali pono Colby i Kau-
gin), „Santa Fe mysteries: Elk Mo-
on Murder" (trudne do nazwania,

co w rodzaju zagadki detektywis-

tycznej), „Muppet Treasure Island”

(przygodówka), „Hyperblade” (co

w rodzaju nowego sportu, zrcz-

nociówka) - nie do wiary, wszys-

tkie tytuy pod Windows ‘95!

New World Computing, Inc.

„Heroes of Might and Magie" -

co tu duo pisa, strategia na 102

fajerki, cho screeny mnie troch

zawiody. „Wetlands” - prociutka

strzelanka w stylu niedawno opi-

sywanego „Chaos Control". „Anvil

of Dawn" - RPG, poniekd nas-

tpca „Ravenloftu" i „Menzober-

ranzanu". „Metal Lords the Inner

Circle” - strategia, daleka przysz-

o, daleki kosmos, „Master of

Orion” i te rzeczy. Bd te „Empi-

re 2" (strategia) i „Spaceward Ho!

IV" (sam chciabym wiedzie co to

bdzie, podali tylko tytu).

Sierra

Tytuów mnóstwo, ale nie

wszystkie warte (?) podania,

zwaszcza e cz trzeba by tyl-

ko wyliczy. Z rzeczy na oko moc-

nych: „Caesar 2” - strategia w sta-

roytnym Rzymie, kilka poziomów



- kto i co

gry (róne rzeczy mona robi sa-

memu - ale nie trzeba). „Com-
mand: Aces of the Deep” - znowu
bdzie okazja da nurka. „Aces

over Mountains" - symulator, bo-

daje A-10, pod Windows ‘95.

„Outpost Odyssey 3D Ultra Pin-

balf - tytu mówi wszystko, zdaje

si, e szykuje si ciekawe roz-

wizanie graficzne stou. „Bass Fi-

shing” - mona si wybra na ryb-

ki. „Gabriel Knight 2” - bez kome-
tarza, i tak wiadomo o co chodzi.

„PQ Swat” - bdzie okazja suy
w oddziale policji do zada spec-

jalnych. „Torins Passage” - rysun-

kowa przygodówka. „Space
Bucks” - waciwie to gra ekono-

miczna, w dalekiej przyszoci, ta-

ki gwiezdny kupiec.

21 st Century
Poza kolejnym pinballem - „Pin-

ball World” - majcym wreszcie

mocno róni si od wszystkich

dotychczasowych osigni na
tym polu przez wielo stoów na
których gra si niemal równocze-

nie, bdzie przygodówka - „Sy-

nergist”. Chwile krótk w ni gra-

em, gówny bohater chodzi jak po

Heine, ale w kocu nie bya to wer-

sja ostateczna.

Nova Logic

W dalszym cigu kóka buksuj
im w miejscu. Ma wyj „Coman-

che” na Maca i „Werewolf vs Co-
manche" na PC CD. Ten drugi ju
zreszt wyszed.

Blue Byte
Bdzie tego troch. Po pier-

wsze, „Albion” - RPG, due i po-

winno starcza na dugo. „Shadow

of the Emperor - Battle Isle 3" -

czyli wykorzystujemy w dalszym

cigu stare, dobre pomysy. „Che-

wy - esc from F5” - przygodówka,

zaczyna nabiera coraz wyraniej-

szych ksztatów. „The Settlers II”
-

Haszak ju si zacz lini, ma

by sporo zmian, ódki, tratwy, pa-

ace na pustyni itd. „Archimedean

Dynasty” - symulacja okrtu po-

dwodnego przyszoci, chyba taka

wicej zrcznociówka.
SCI

Z grubsza rzecz biorc najwik-
szy nacisk pooyli na trzy tytuy:

„Gender Wars" - strategia, strze-

lanka, majca miejsce podczas
wojny midzy pciami (sexami, jak

mawiaj wintuchy anglosasi). Nie

jest jasne jak si ludzie mno
podczas tej wojny, ale trwa ona ju
ponad 200 lat. „XS: Shield Up
Fight Back” - jakie nawalanie,

a w kadym bd razie zrczno-

ciówka na pewno. „Kingdom
0’Magic" - przygodówka z zaci-
ciem komediowym, dziejca si
w jakim takim zapomnianym
królestwie tej, no, a! maggi!

Codemasters
Waciwie to si nie popisali. Po-

za „Micro Machines ‘96”
i „Super

Skidmarks” (obie na Mega Drive),

nie mieli nic do zaproponowania.

Interactive Magie
Jako nam si nazwa firmy do-

tychczas o uszy specjalnie nie obi-

a, a tu prosz. Nie do, e ma-
czali palce w „Apache Longbow”
którym sobie wanie latam, to

jeszcze szykuj dwa cakiem cie-

kawie zapowiadajce si tytuy.

„Star Rangers" - strategiczna sy-

mulacja walki kosmicznej (tak na-

pisali, tyle e po angielsku). Gów-
nie strzelanka, ale podobno bdzie

trzeba myle i to ostro. „Capita-

lism" - strategia ekonomiczna, bu-

dowanie imperium finansowego,

Haszak czeka z utsknieniem. Ma
chodzi nawet na 386 z 4 mega
(cho 8 MB recommended)!

Maxis
„Sim Isle" - to bdzie hit. Wa-

ciwie to strategia ekonomiczna,

ale z elementami eko- i socjolo-

gicznymi. Szykuje si miodna gier-

ka. „Fuli Tilt”-jak ju nawet spece
od strategii robi pinballe, znaczy

si, temat jest popularny! „Trucko-

logy” - waciwie nie gra, tylko ja-

ki taki program o ciarówkach.
„Maxis Junior” - maj by dwie

rzeczy z tej serii, co w rodzaju

gier edukacyjnych.

BMG
Za ich porednictwem Rocket

Science Games usiuje zrobi po-

wan konkurencj American Laser

Games. Pokazali trzy tytuy: „Wing

Nuts”, „C&D” i „Loadstar". Twier-

dz, e szykuj róne inne rzeczy,

ale konkretów jako zabrako.

7th Level

Szykuj rbanin pod Windows
„BattleBugs” (wyglda niele) i ja-

k przygodówko-zrcznociówk
„Arcade America".

Borek

Za miesic druga porcja!



Imprezomania

Niby wita Boego Narodzenia

si powoli zbliaj, a tu czas jak-

by wielkanocny - wszystkim pal-

ma odbia na punkcie imprez. Za-

czo si od ECTS-u, który miej-

sce w naszej wiadomoci zaj
ze 2 lata temu i nijakiej sensacji

ju nie stanowi. Ale ju w tydzie

po tagrach otwarto sklep multi-

medialny w Warszawie. Bya to

zapowied burzy i rzeczywicie.

Redakcja konkurencyjnego pis-

ma zorganizowaa w kocu pa-
demika imprez targowo-grow.

My dla równowagi w grudniu or-

ganizujemy - growo-targow.

Waciwie nie wiedzielimy dla-

czego tak wielki natok imprez

w porze, kiedy wszyscy graj

spokojnie w to, co im Bozia daa
w okresie przedwitecznym
(a daa duo). Otó podobno lu-

dzie dziel si na tych, co graj

i tych, co gry sprzedaj - kto
sprzedaje, eby gra móg kto.

I te imprezy s w interesie sprze-

dajcych. Jak sprzedadz to za-

kupi, eby sprzeda. Tak maj
natur, a czasem nawet profesj.

W tym wietle dziwnie wyglda
imperza organizowana przez Na-

czelnego w dniu 11 listopada.

Tym razem musimy ju koczy
po tej drobnej uwadze, która

w normalnych warunkach mogaby
uchodzi za wstp do wstpniaka.
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Koktajl
Zostalimy zaproszeni przez pana

Marcina Turskiego, prezesa Digi-

tal Multimedia Group, na otwarcie

nowego stoiska sprzeday pro-

duktów multimedialnych (czytaj:

przede wszystkim gier) MULTIME-
DIA CENTRUM, które znajduje si
w EMPiKu na cianie Wschodniej

(ulica Marszakowska) w Warsza-

wie. Podczas uroczystego koktaj-

lu, który odby si 20 wrzenia

o godzinie 20, prezentowano mi-
dzy innymi nowoci multimedialne

ze wiatowej wystawy E 3 w Los

Angeles oraz z European Compu-
ter Trade Show w Londynie. Op-

rócz tego mona byo pogra so-

bie w FX-Fightera na konsoli Sega

Saturn, obejrze program pier-

wszy na ekranie monitora (tuner

TV): Legia - Hutnik 6:1 i pogra
w sharewarowego Dooma, z ma-

ym utrudnieniem - w cikim
czarnym hemie na gowie. Udao
mi si popsu to wirtualne urz-

dzenie, gdy tylko si do niego dor-

waem. Po chwili sympatyczny pan

w garniturze uruchomi gr od no-

wa i wszystko byo w najlepszym

porzdku - krótki przewód znako-

micie utrudnia krcenie gow
w lewo i prawo niezbdne do od-

wracania si a widoczno bya
jak przy deszczowej pogodzie.

Dzierc w doni mae kóeczko

z trzema przyciskami i machajc
rozpaczliwie gow, spocony i zde-

zorientowany dokonaem jakim
cudem przejcia na nastpny le-

vel. Przede mn wielu zgino,

próbujc bezskutecznie. Wszys-

tkim przechodzcych pod Domami
Centrum proponujemy zajrze -

moe znajdziecie co ciekawego

dla siebie.

Tym razem zadania uratowania piknej dziewczyny z rk parszywych piratów

przyjdzie podj si nam w grze „Kupiec” na komputerach: Amiga z 1 MB (pod ko-

niec listopada) i IBM PC (I kwarta roku 1996). Na razie miaem okazj obejrze

amigow wersj gry i ju wida, e zrobiona jest dobrze zarówno od strony gra-

ficznej jak i taktycznej. Okreli j mona jako prost gr strategiczno-handlow

z elementami przygodowymi. Aby uwolni wczeniej wspomnian dziewczyn b-
dziemy musieli uprawiajc zawód kupca doro-

bi si sporej iloci gotówki. Bdziemy mogli

handlowa, przewozi towary, zatrudnia po-

mocników, wydobywa od bywalców karczmy

informacje. Zapowiada si cakiem ciekawa gra

- wkrótce przyjdzie nam si o tym przekona.

EMILUS

KUPIEC

Jeste limakiem i tak si

zoyo e pod wpywem po-

tnych czarów zostae roz-

dzielony z naeczon. Twoim

zadaniem jest zebra ma-

giczne przedmioty które po-

mog wam spotka si zno-

wu razem. Ta zrcznociowa

gra ma ukaza si pod ko-

niec 1995 roku. Wyda j
firma Cherry Software na

C64. Caa strona dysku ma
by zajta przez mnóstwo

planszy i wspania grafik.

BADJOY

Magie Formula

Miecze Valdgira
”t0 <

/ znanej

:

i i dwik .

graficzne C64. Autorzy

nieznacznie zmodyfikowali sce-

nariusz wprowadzajc dodatkowe

e i postacie. Ten program to

z najlepszych polskich gier la-

lowo-przygodowych na C64.

:rótce ukae si na polskim rynku

i przez polsk firm „TimSoft

Studio".

IOY

Odbijanie piki moe by cie-

kawym (?) zajciem. W zaba-

wie moe uczestniczy do 3

graczy na raz, a ich zadaniem

jest wybicie piek nad górn

krawd ekranu, w czym by-

najmniej nie pomagaj liczne

przeszkadzajki. Gra moe si

spodoba zwaszcza mod-

szym graczom, tym bardziej,

e peno w niej przyjemnej,

kolorowej grafiki.

BADJOY



D rugi to ju raz

przyjdzie nam si
spotka z poczci-

wym Szymonem
Czarownikiem. Po

przygodach jakie przey
w czci pierwszej ustatkowa
si, wróci do normalnego ycia
i zapomnia o wiecie, do które-

go siga tylko wyobrania. Jed-

nak baniowy wiat nie by tak

niewdziczny i przypomnia so-

bie o swojej ulubionej postaci

do gnbienia - chodzi oczywi-
cie o Szymona.

Zacznijmy od samego poczt-
ku. Stary czarnoksinik (a mo-
e demon) Sordid potrzebuje

Szymona do sfinalizowania ja-

kiego straszliwego dziea, dla-

tego wysya na ziemi tajemni-

cz szaf, która ma by biletem

w jedn stron dla sympatycz-
nego Szymka. Ten, pchany wro-

dzon ciekawoci i gupot
wazi do niej i zostaje przenie-

siony. na nieszczcie Sordida,

nie do jego laboratorium, ale

przed domostwo maga Calypso
- co z nawigacj poszo nie tak.

Szymona zadaniem bdzie
odnalezienie sposobu na wy-
dostanie si z baniowej krainy

z powrotem do domu na Zie-

mi. Sordid chce jak najszyb-

ciej schwyta znowu Szymona.
Kto pierwszy dopnie swego?
Có, z pewnoci akcja gry na

to pytanie odpowie. Natomiast
dla tych, którzy s niecierpliwi,

albo co im nie idzie, Szymon
opowie jak to wszystko przebie-

gao. Szymon powiedz co, hej,

no powiedz.
- Jak ja nie cierpi tych przy-

gód, mógbym sobie spokojniey na Ziemi, ale nie, zawsze
w co wdepn, taki ju mój
los. No nic, poprawiem czapk,
podcignem spodnie...

...I ZNOWU ROZPOCZEM
PRZYGOD
Z domu znajomego maga Ca-

lypso zabraem kij baseballowy
i barwnik (dye). Poza jaow
rozmow z nim samym i jego

córk nie byo nic do roboty,

wic poszedem rozejrze si
po miecie. Na rynku (Town
Square) niefortunnym tance-

rzom wrczyem kij baseballo-

wy - moe troch przesadziem,
ale co tam.

Zanim si poapali co i jak

wskimi uliczkami dotarem na

ulic kupieck. Tu szybkim ru-

chem zaopiekowaem si plaka-

tem i z póobrotu rozpoczem
konwersacj z karem. Mia on
problemy czysto matematycz-
ne, które mój byskotliwy umys
rozwiza w mig - oto odpowie-
dzi: „I reckon fifteen”, „Exactly

one dollar”, „Er... three I rec-

kon”. W zamian za prawidowe
rozwizania podarowa mi om.
W porcie natknem si na

dwie dziwne postacie. Urn Bon-
go, cudzoziemiec o dosy po-

dejrzanym wygldzie i akcencie

zadowoli si rozmow i plaka-

tem; Goldilocks natomiast za

podwaenie omem wieka
skrzyni poegnaa si ze mn,
pozostawiajc mnie sam na

sam z ciekawskimi krabami, pe-

ruk i rubber dingy (?).

Zaintrygowaa mnie chatka

trzech misiów, która okazaa si
warowni. Skrzynka na listy by-

a nie strzeona, list take -

w myl zasady znalezione nie

kradzione znalaz si w mojej

kieszeni.

Przed urzdem kredytowym
siedzia zdegustowany klown,

wymieniem z nim kilka uwag na

temat dowcipów i wszedem do
biura. W poczekalni sympatycz-
na sekretarka udzielia mi szere-

gu informacji, dotyczcych po-

yczek, po czym wszedem do
biura szefa. W czasie gdy gru-

bas szuka formularza, wrzuci-

em wczeniej zabrany list do
koszyka na korespondencj.
Opuciem biuro, aby przed wej-

ciem za pomoc omu podwa-y klap zamykajc wejcie
do kanaów. Po kilku krokach

zobaczyem straszliwego paj-
ka, do którego za nic w wiecie
nie odwaybym si zbliy.
Wróciem do warowni trzech

misiów, która wygldaa tym ra-

zem jake odmiennie. Drzwi

w jaki tam sposób stay otwo-

rem, wszedem do rodka. Prze-

szedem do kuchni po drodze
przypadkiem depczc komputer
- ojej! Pomylaem, e gumowe
rkawice mog mi si przyda,
nie wiedzie czemu zakrciem
krany. Niewiele potrzeba do la-

tanie - wkrótce si o tym prze-

konaem. Gdy ju przyszedem
do siebie okazao si, e jestem

przy fontannie. Wrzuciem do
niej barwnik, który nada wo-
dzie spokojny, zielony kolor.

Wróciem znów do rezydencji

misiów, gdzie odbyem krótk
pogawdk. Za oddanie peruki

otrzymaem od mamy misiowej

owsiank.
Teraz czas byo zaopiekowa

si smutnym klownem. Ze skle-

pu z dowcipami (na ulicy ku-

pieckiej) zabraem ksik z ka-

waami i wrczyem j niedosz-

emu satyrykowi, w zamian ot-

rzymaem pcherz. Urn Bongo,
który rozlokowa swój sprzt na
rynku, bardzo si z niego ucie-

przepustki. Có trzeba byo
wraca do miasta.

Przed jadodajni MucSwam-
py iego pogadaem z balonia-

rzem, od którego dostaem ta-

lon i balon. Ze mietnika (po le-

wej) wyszperaem wdk. Wew-
ntrz baru szybkiej obsugi po-

gadaem z gociem od tatuay
i gupkowatym chopcem, któ-

remu doradziem aby sta si

szy. W ten sposób miaem
okazj zobaczy jedyny w swo-
im rodzaju taniec deszczu.

Na prawo od wejcia do gabi-

netu tatuay odnalazem drabi-

n prowadzc do zamknitego
wiatka ludzi o odmiennej psy-

chice. Na górze porozmawiaem
z guchym panem, uywajc
dugopisu i notesu. Owsianka
wylana na gowie pomoga mi
przyj pewn dosy dziwacz-

n posad - tak czy owak jako

wynagrodzenie otrzymaem wo-
rek z klinem w rodku, lin
elastyczn i 100 dolarów.

Poprawiem ubranie i wyru-

szyem do zamku. Gadatliwi

stranicy przepucili mnie za

drobn opat. Jednak gos zza

bramy wyranie domaga si

bardziej zdecydowany (tekst

z „macho hobby”). Kasjer przy-

j mój talon, a ja z zadowole-
niem mogem wybra który
z obrzydliwych napoi. Pakiet ja-

ki otrzymaem by cakowicie
niejadalny, jednak zawiera
w sobie kilka ciekawych rzeczy:

larw, bagnist gum i figurk.

Próba wejcia na gór do biura

MucSwampy’iego zakoczya
si fiaskiem, zaczem myle.
Na ulicy kupieckiej dogada-

em si w sprawie przebrania.

Jako wzoru uyem maej figur-

ki. Materia udao mi si zdoby
od grubego sprzedawcy mate-

riaów (stacjonuje z prawej stro-

,

ny ulicy), za oddanie mu pewnej
przysugi. Znam bajk o lampie

Alladyna i zanim przekazaem



lamp, zadaem zrzucenia

drabinki. Zielony balon przywi-
zaem do metalowego ogrodze-

nia. Aby materia mia waciw
barw poszedem do fontanny,

gdzie zagadana praczka nawet
nie zauwaya jak podoyem
jej swoje pótno. W ten sposób
miaem ju wszystko potrzebne

do zrobienia przebrania - sprze-

dawca dowcipów szybko si
z nim uwin.

Jeszcze raz poprosiem balo-

niarza o balon - (musiaem nak-

ama, e poprzedni mi uciek).

W przebraniu baloniarza udao
mi si przej obok gronego
kasjera i dosta si na zaplecze.

Schodami na gór wszedem do
biura samego Swampling-a. Po
kilku minutach konwersacji zao-

ferowaem si dostarczy mu
troch bota. Z wiadrem w gar-

ci opuciem jadodajni.

Na ulicy kupieckiej przywi-
zaem drugi balon do ogrodze-

kurs magów. Zapisaem si
u urzdnika, konkurentów prze-

goniem bomb. Ostatniego
uparciucha oguszyem koktaj-

lem z baru. Z magiczn ksig
pod pach ruszyem na spotka-

nie z królem. Pokaz nie trwa
dugo, zostaem zaangaowany,
otrzymaem identyfikator i po-

sad nadwornego maga.
Identyfikator pozwoli mi

przekroczy bramy zamku. Na
placu spotkaem maego ksi-
cia. Wszedem do zamku, gdzie

podwdziem cymbaki i odszu-

kaem króla. Uywajc ryby uda-

o mi si zdoby królewsk fok
- przeparadowaem do pokoju

dziecinnego. Uyem klina na

koysce i zabraem kóko zbate
- fantastycznie pasowao do
zepsutego zegara w barze Muc-
Swampyiemgo, na zapleczu.

Gociu od tatuay wróci do
roboty. Ja te tam podyem
i po krótkiej rozmowie otrzyma-

Teraz mogem przej koo
królewskiego tronu, kierujc si
ku drzwiom od skarbca. Na gó-

rze schodów uyem koktajlu

na pentagramie - demony po
prostu wychodziy z siebie.

Wróciem na ulic kupieck,
gdzie uyem trzeciego balonu

na ogrodzeniu. Wykorzystujc
drog powietrzn dostaem si
w kocu do skarbca królew-

skiego. Zabraem Mucusade
i wróciem do Calypso. Niestety

moja przygoda nie skoczya
si w tym miejscu... Oto zosta-

em porwany przez piratów

i znalazem si na ich statku.

Po bardzo dugiej przemowie
Srebrnego Janka uyem ma-
gicznej ksigi. Zabraem
z czaszki przepask na oko.

Spróbowaem ucieka schoda-
mi, ale Janek wróci. Znowu ga-

da po czym zabra mnie do sie-

bie do kajuty. Jak tylko sobie

poszed zabraem papug

- Srebrny Janek by wyjtko-
wo czujny. Po zabiciu desk
drzwi do kajuty Janka, udao
si spokojnie dokoczy pra-

cy nad acuchami. Na dole

znalazem upragniony Mucu-
sadc.
Bosman przy sterze da si

namówi na zamian jego pa-

pugi na moj. Musiaem co
prawda uy botnistej gumy na
papudze, aby wygldaa na bar-

dziej rzeczywist, ale co tam -

wróciem na pokad.
Po obudzeniu si byem na

wyspie. Nie miaem nic przy

sobie! W piasku leaa cz
opaty, wziem j. Nie byo
tak le, bo idc w prawo zna-

lazem mój drogocenny Mucu-
sade, ale niestety zabra go ta-

ki dra z duymi okularami

i nie chcia odda. Wziem
przynajmniej rcznik (tego nie

zdy jeszcze zabra, harpa-

gon jeden).

em prospekt. Wróciem do baru

i przekazaem ulotk z tatuaa-

mi Anorakowi. Znowu wróciem
do sklepu z tatuaami i traf ja-

ki chcia, e wszedem jako ty-

siczny klient - za darmo mog-
em wybra dowolny tatua,

wybraem: „the Jewel Encrus-

ted Crown and Pair of Crossed
Enchanted Swords”.
Nad bagnem pogadaem z Pa-

ni z Jeziora. Zaoferowaem si,

e obejm zmian na dowód
czego pokazaem królewsk fo-

k. Zabraem cay akwalung.

Uyem butli z powietrzem na

rubber dingy. Po przepyniciu
na wysp, pewnym ruchem wy-

jem z kamienia miecz.

Okazao si, e na takim or-
u straszliwie zaley maemu
nieznonemu ksiciu, w zamian
otrzymaem spluw i ziarnko

grochu. Ksiniczka natych-

miast obudzia si. gdy podo-
yem pod jej posanie groch.

Daa mi zabawk dla dziecka.

Niestety rozwrzeszczany dzie-

ciak dugo si ni nie bawi.

Jeszcze raz obudziem ksi-
niczk, tym razem poradzia ml,

abym da dziecku troch mleka.

Zabawk, która leaa na placu

zamkowym, wymieniem u ma-
luchów Swampy iego na mleko.

Po napenieniu malestwa mle-

kiem. pacz usta.

nia. Wszedem do sklepu zoolo-

gicznego. Gdy szalony wyna-
lazca poszed na zaplecze,

spróbowaem za pomoc rka-
wic wzi ówia. Wsadziem
prdkociowca do klatki po
prawej stronie maszyny, prze-

chyliem lewar w lew stron
i uruchomiem maszyn. Nas-

tpnie wyjem ówia a na jego

miejsce wsadziem wiecce
robaki. Lewar w prawo, urucho-

mienie maszyny i ju mamy
prawdziwie wiecce robaczki.

Wyruszyem do wejcia do
kanaów, znajdujcego si koo
biura kredytowego. Pajka ju
nie byo. wic mogem bez-

piecznie przej, drog owiet-
liy mi wiecce robaczki -

w ten sposób dotarem do ba-

gien. Tutaj po prawej stronie,

uywajc sprystej liny, nabra-

em bota do wiadra. Nastpnie
skierowaem si na lewo, gdzie

uywajc wdki zapaem ryb.
Od baloniarza wytargowaem

nastpny balon. Dostarczyem
szczliwie wiadro bota Swam-
pyiemu, w zamian dostaem
specjalny gulasz botny (blee!).

W sklepie z dowcipami gulasz

okaza si brakujcym skadni-

kiem do mierdzcej bomby - ja-

ko profit od wynalazku otrzyma-

em egzemplarz próbny bomby.
Nareszcie dotarem na kon-

Znalazem drók prowadz-
c przez dungl, tam te skie-

rowaem swoje kroki. Dziecku

daem balon, za co otrzymaem
muszl. Do skompletowania o-
paty uyem drewnianego pala.

W jaskini po potarciu butelki

wycignem z niej pijanego

dina, jednak nie by skory do
spenienia ycze.
Opuciem jaskini i udaem

si ciek w lew stron. Por-

waem pieska i ruszyem czym
prdzej do kawiarni. Poprosi-

em filiank kawy i zasnem.
Jak tylko si obudziem w moim
umyle zawitaa pewna myl,
poprosiem wic o jeszcze jed-

a w dzienniku znalazem pocz-

tówk.
Na pokadzie od smtnego pi-

rata wytargowaem lustrzanki

opask na oko. W bocianim

gniedzi znalazem lunet, na

której umiejtnie zamocowaem
pocztówk. Z motkowym zamie-

niem kilka sów i bezczelnie wy-

waliem go za burt - zdobyem
motek, gwodzie i desk. Na do-

le spytaem duego pana o spa-

wark. Na górze w kwaterze ma-
ta odnalazem nó i z jego pomo-
c uciem link od hamaka.
Zabraem hubk z krzesiwem.

Na pokadzie spróbowaem
uy spawarki na acuchach



_ mmmP

. .

n kolejk ka-

wy i wyszed-
em.
Za „szczko-

wym*' sprzedawc
obraem „wysz”
ciek. Psa uy-
em na generatorze

za maszyn tortur,

natomiast sam ma-
szyn wczyem - za-

bawne! Wróciem do
wczeniej wspomniane-
go sprzedawcy i spyta-

em si o „Salmon” i „caf-

feine tablets”. Podniosem
gwizdek i ruszyem ciek,,

t

tym razem „nisz”.
Porozmawiaem z sdzi

i przystpiem do konkursu.

Uyem gwizdka, który rozpo-

cz reakcj acuchow, dziki
której wygraem zawody i 3

Bungas za które u „szczkowe-
go” businessmana nabyem ko-

feinowe tabletki.

Na play za pomoc opaty
zbudowaem zamek, natomiast
dziur zakryem rcznikiem
a na nim pooyem muszl -

plan by doskonay. Krótkie

„ble, ble” z oczniakiem i ju wó-
zek naley do mnie, a wraz
z nim ukochany Mucusade.
Din po wrzuceniu mu do bu-

telki kofeinowych tabletek, spe-
ni moje yczenie powrotu do
sklepu maga Calypso - tak te
si stao. Jednak nastrój opty-

mizmu nie dokucza poczciwe-
mu staremu magowi, eby mu
nie byo przykro zgodziem si
wyruszy na ratunek jego córce
Alix - nie wiedziaem tylko, e
na Iwie, gdybym wiedzia...

Dotarem do Alix, niestety

przebywaa w wizieniu - w ten

sposób i ja tam si znalazem.
Zabraem si rano do ucieczki.

Alix poyczya mi swojej spinki

do wosów, abym móg otworzy
zamek w drzwiach. Wyszedem
na zewntrz, ale co to, drugi ja?

Ruszyem w praw stron, dalej

skierowaem si do miejsca

mrocznego lasu, gdzie pogada-
em sobie z robakami - obieca-

em, e dostarcz im troch
drewna. W jaskini zamieniem
kilka sów z wiedmami i znowu
zachowaem si nad wyraz szla-

chetnie oferujc sw pomoc.
Udaem si do Chatki na Odlu-

dziu (Secluded Hut), gdzie po
krótkiej wymianie zda z zapalo-

nymi mionikami RPG (polecam
wszystkim posucha jak graj -

przyp. aut.) zabraem trzy butel-

ki wody sodowej. Jedn z bute-

p
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lek opróniem siorbic pyn
przez somk. Z podogi pod-

niosem chustk (hunky).

Przy krawdzi wulkanu odna-
lazem Plant Spotter s Guide
Book i spryskiwacz. Przeszed-

em do Dark Woods, gdzie nas-

traszyem kota. Wróciem do sa-

motnej chatki i zamknem
drzwi. Kot tak si wystraszy, e
uciekajc grzmotn w zamkni-
te drzwi - mogem go zaado-
wa do czapki.

Przy wulkanie olbrzymia ro-
linka zacza si lini na widok
kotka, ale nie omieliem si go
rzuci - nie jestem a takim

potworem. lin zebraem do
pustej butelki.

Przed obozem goblinów nat-

knem si na dwóch strani-

ków. Na szczcie lina gigan-

tycznej rolinki dolana do ich

trunków wystarczajco ich

zmikczya, abym bez proble-

mów móg przej koo nich, za-

bierajc przy okazji róg. Skiero-

waem swe kroki do olbrzymie-

go namiotu, skd wziem
pieprz i racje ywnociowe. Po-

gadaem z kretyskim elfem,

który poprosi mnie o przynie-

sienie mu perfum - zgodziem
si. Podszedem do ogniska
i wylewajc na nie wod sodo-
w, olepiem dwóch zapalo-

nych graczy. Korzystajc z sytu-

acji podwdziem rozoone
przed nimi przedmioty. Jak tylko

zniknli w namiocie, zabraem
te ko do gry. Do butelki na

perfumy nalaem wody sodowej,

natomiast w elfa sypnem piep-

rzem, zacz kicha. Podaem
mu chustk. Nie zauway na-
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wet, e w butelce nie byo per-

fum i da drewno dla robaków.

Z samotnej chatki zabraem
jeszcze dwie butelki wody sodo-
wej i ruszyem do Ciemnego La-

su. Tutaj wrczyem dzieciakowi

racje ywnociowe i butelk
z wod sodow, w zamian dosta-

em szko powikszajce. Od ro-

baków po przekazaniu im drew-

na odebraem drewnian prote-

z. Zadowolony z siebie poma-
szerowaem do trzech schorowa-
nych wiedm. Daem im: guchej
róg, seplenicej drewnian
szczk a lepej szko powik-
szajce - teraz mona si byo
z nimi dogada. Nawarzyy cza-

rownice napoju. Wesoo opróni-
em butelk z wod sodow, aby
wla do niej troch dopiero co
spreparowanej nalewki.

Przy stole w chatce na odlu-

dziu nie byo miejsca, ale jeden

z graczy wycofa si od stou,

uraczony przeze mnie napojem.
Przystpiem do gry. Do kieszeni

zapakowaem pieska i wyjem
specjalnie spreparowan kostk
(gobliniarska robota). Rzuciem
kilka razy i zabraem katalog.

Grao si fajnie ale szybko.

Przeszedem przez obóz gob-
linów i dalej idc dotarem do
bramy strzegcej wejcia do
fortecy Sordida. winkowatym
demonom przedstawiem si ja-

ko „Interior Designer” (wcze-
niej powiedziaem, e jestem tu

w pewnej sprawie) a one mnie
przepuciy - ha! ha!

Z korytarza zabraem gobelin.

Przy kole umoczyem tkanin
w pocie biegacza a nastpnie
wycisnem go do spryskiwa-

cza. Przeszedem do pokoju
z dziwaczn besti, gdzie wy-
mieniem kilka mao inteligen-

tnych dwików. Wróciem do
jednostki zasilajcej (ten z ko-

em) i wyczyem wiato. Wró-
ciem po omacku do korytarza.

Spryskaem si potem biega-

cza. Uyem pieska, który zmie-

ni si w kapcie z pieska, zao-
yem je na nogi i w ten sposób
przeszedem niepostrzeenie
koo bestii.

W laboratorium znalezionym
rubokrtem odkrciem ap
Sordida i uyem jej na czytniku

linii papilarnych. Staem si po-

siadaczem Kijaszka Czasu.

Reszta jest ju tylko milcze-

niem, wstyd si przyzna co si
dziao dalej, ale có sami si
przekonacie, e trzecia cz
moich przygód musi nadej -

mam przynajmniej tak nadziej.

EMILU
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nów jest z nami! Janitor

Second Class Roger Wil-

co powróci! Na moim
biurku ley pudeko
z szóst ju czci przy-

gód wesoego kosmiczne-

go nieudacznika. Fabua gry za-

czyna si w momencie odezwania
biednemu Rogerowi wyroku Try-

bunau. Zosta bowiem uznany
winnym popenienia wielu zbrodni

przeciwko swej rodzimej federacji

StarCon i w zwizku z tym smut-

nym faktem pozbawiony rangi ka-

pitana. Zupenie wiey, wolny od

nalny, przejrzysty, nie mona si
do niczego przyczepi. Ciekawo-
stk jest fakt, e kiedy Lucas Arts

definitywnie zrezygnowa z “tek-

stowego,, SCUMMa zastpujc go
ikonkami (“Fuli Throttle*), Sierra

posza w drug stron i na ekranie

wida teraz napisy takie jak “feet„,

“eyesn ,
“mouth„ - odpowiednik lu-

casowskiego wynalazku sprzed

kilku lat! Co to si, panie dzisiaj na

tym wiecie wyrabia...

Instalacja moe by dokonana
zarówno w Windows (te Win95)

jak i w DOS. Polecam t ostatni

mistów przejd si uli-

cami a trafisz na au-

tomat. Wrzu monet,
a po chwili staniesz
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wszelakich oficerskich trosk zos-

taje wysany jako...sprztacz (jak-

by inaczej) na statek kosmiczny
Deepship 86. Jak atwo si do-

myli, jego praca zostanie bar-

dzo szybko zakócona, a powstay
splot nawarstwiajcych si, zupe-
nie nieprawdopodobnych, nieo-

czekiwanych, nieprzewidzianych,

niepokojcych, nietuzinkowych tu-

dzie niesamowitych wydarze
bez reszty wcignie Bohaterskie-

go Blondyna (B.B.) w wir szalonej

przygody...

“Space Quest VI, wykonano
technik znan z “King’s Quest
VI l„ - wysoka rozdzielczo
(640x480), pikne, rcznie ryso-

wane ta, postaci animowane dis-

neyowsko (aczkolwiek nie tak re-

welacyjnie jak w “KQ„). Do tego

wszystkiego doszo jeszcze troch
obiektów wykonanych technik 3D
roboty, statki kosmiczne etc. Ca-o sprawia bardzo dobre wrae-
nie. Interfejs uytkownika jest

dzieem sztuki - bardzo funkcjo-

opcj z caego serca. W porówna-
niu z “KQ VIL “Space Quest„ jest

(w DOS) sporo szybsze - myl,
e od biedy daoby si gra ju na

486SX. W sumie odniosem bar-

dzo pozytywne wraenia i mog
szczerze poleci t gr wszystkim

fanom przygody. Nie jest to wcale

atwy orzech do zgryzienia.

Po obejrzeniu intra znajdziesz

si po pas w asfalcie na planecie

Polysorbate LX. Sam nie masz
adnych szans na wydostanie si
z tarapatów, wic zap za rami
przechadzajcego si co pewien

czas ulic robota. Za chwil b-
dziesz wolny jak ptak. Podejd do
roweru (a raczej tego, co z niego

zostao), który stoi oparty o latar-

ni. Wisi na nim ID Card, któr na-

ley sobie niezwocznie przyw-

aszczy. Na karcie nie ma, nies-

tety, Twojego zdjcia. W celu nap-

rawienia tej gupiej wpadki progra-

si wacicielem zdj, które nak-

lejone na ID Card pozwol Ci

chwilowo zmieni tosamo.
Udaj si szybkim krokiem do salo-

nu gier - trzeba si w kocu tro-

ch rozerwa po cikich tygod-

niach froterowania i polerowania.

Barani eb zgodzi si na partyjk

(a nawet dwie) “Stooge Fightera

lll B (parodia “Street Fightera,,). Nie

martw si, e dwa razy przegra-

e. Wrócisz tu jeszcze.

Id do baru Orion’s Belt i po
przejciu do koca w prawo wjed
wind na gór. Przy stoliku w g-
bi trójka leszczy najwyraniej

wdycha jakie opary. Zamachaj im

przed nosem ID Card - wszyscy
ulotni si w mgnieniu oka. We
we, które w popiechu upucili.

Kliknij na ekran z kieszeniami.

Z kilku krótkich, poskrcanych
przewodów musisz zrobi jeden

duuugi, który nastpnie podczep
do pojemnika z azotem. Drug je-

go cz pocz z otwart rur
wystajc z podogi w rogu po-

mieszczenia (ta, któr zasania ro-

bot, gdy czyci rodkowy stolik).

Kelnerowi mona zwin 19 buc-

kazoidów, ale nie jest to niezbd-
ne do ukoczenia gry (dostajesz

jednak za to punkty). Zrobie na

razie wszystko, co trzeba, wic
opu bar i poszwdaj si troch
po ulicach. Szukasz faceta w zie-

lonym paszczu, który jest owc
Endodroidów (skd ja to znam...).

Opowie Ci zaw histori jak to

jedna sztuka wymkna mu si
z eskorty i nijak nie moe jej zna-

le. Zaproponuj, e wyrczysz
go z tej nieprzyjemnej roboty za

donacj skromnych 50 buckazoi-

dów. Facet zgodzi si z umie-
chem na ustach.

Bdc znów w barze podejd
do zamknitych drzwi i ka Roge-

rowi skopa je na mier, a
w kocu przestan sta Ci na dro-

dze. W piwnicy jest Poszukiwany,

ale nie próbuj zblia si zbytnio

do niego, gdy w przypadku jakiej-

kolwiek próby spoufalenia si
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tawisz odpowiednio moduy, na

ekranie urzdzenia pojawi si na-

pis “Homing Beacon*. Sygna ten

pozwoli Ci przywoa brygad RR
StarConu, która pomoe wydos-

ta si z opaów. Odepnij klucz-

kart od usmaonego stranika

i otwórz drzwi.

Przeszukaj lece na pododze
pudeka, a znajdziesz kolejny

modu. Udaj si na ekran inwenta-

rza i zdejmij z jednego moduu
“etykietk* “Churlish*. Pocz j
z moduem “Burlesue*. Tak spre-

parowany modu wystrzel w kie-

runku Nigela. Biedakowi odbije

palma, który to stan pozwoli Ci na

przywaszczenie sobie jego pasa,

wraz z dwoma dziwnymi przyrz-

dami na nim umieszczonymi. Jed-

nym z nich wycz pole siowe
bronice dostpu na balkon. B-
dc tam nadaj sygna ratunkowy -

w chwil potem zjawi si Stellar

I Twój tyek bdzie znowu bez-

pieczny...

Po obejrzeniu filmików znaj-

dziesz si w sali rehabilitacji i od-

nowy biologicznej. Spróbuj poo-y kaki Nigela na skanerze

DNA. Jebba The Hop (no nie,

znowu znajomy!) nie bdzie chcia

si pocztkowo zgodzi, ale po

krótkiej perswazji ustpi. Kiedy

wszystko bdzie gotowe, nacinij

przycisk “scan„ a nastpnie “im-

print datacard*. Odczytaj dane
waciciela sierci z urzdzenia

po lewej stronie ekranu (na cia-

nie) i zapamitaj je. Kolejny przys-

tanek (uyj intra-ship transport) to

pokój Rogera, gdzie naley
sprawdzi wiadomo która

przysza podczas Twojej nieobec-

noci. Prosto z Transport Room
zostaniesz przeteleportowany na

Delta-Burksalon. Po rozmowie
z kapitanem wejd do windy i wy-

bierz “Ouarters* jako cel podróy.
Stara wiedma najpierw kae

Ci sprzta. Chwy miot i do ro-

boty! Nastpnym zadaniem b-
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dryblas chwyci Rogera za odek
od rodka i wywlecze go na drug
stron. (Restore? Try Again?). Na
razie wic podnie om z podogi
i wyjd. Poka barmanowi ID Card
- na jej widok rura mu zmiknie
i na koszt firmy pozwoli Ci wypi
drinka. Zamów oczywicie Specia-

la, którego przygotowanie zajmie

mu par adnych chwil. Teraz mu-
sisz dziaa szybko. We kratk na

lód z lodówki za barem. Sprawd
wszystkie rury obok lodówki a
znajdziesz t, która nie spryska

Ci wod. Kliknij na niej tu poni-

ej zaworu - Roger odamie kawa-

ek elastwa. Wydobd z inwen-

tarza wspaniay w, który Twój oj-

ciec nosi przez pi lat w ... Ko-

rei, i przyczep go do wie-
o uamanej rury. Drugi

koniec docz do lewej

z dwóch rur widniej-

cych po lewej stronie

baru (nikt nie wie o co
chodzi? To zróbcie to

na odwrót, hehe).

SZYBKO wjed win-

d na pitro i otwórz

zawór na baniaku

z azotem. Jeeli si
nie popieszysz, bar-

man skoczy robi drin

ka i zniszczy ca Two-

j mistern konstruk-

cj. Nastpny przystanek - piwni-

ca. Cieky azot zawarty w omawia-
nym na poprzednim wykadzie ba-

niaku spowodowa u Endodroida

co na ksztat rigor mortis, czyli

stenia pomiertnego (pamita-

cie T2„? Hasta la vista, sucker!).

Cios omem zamieni blondyna

w kupk kostek lodu, które naley
przezornie zmie z podogi,

a nastpnie wprawnym ruchem
umieci w kratce. W celu unikni-

cia roztopienia si trofeum wska-

zane jest chwilowe umieszczenie

go w zamraalniku barowej lodów-

ki. Teraz wystarczy ju tylko odda
panu Blaine jego wasno i zain-

kasowa 50 dolców.

Pokr si po ulicach a zau-

waysz grubego pijaczka. To nie

kto inny jak Elmo - stary znajomy
z “SQ3„. Biedak skoczy jako ob-

nony sprzedawca cheatów do
gierek. Obgadaj z nim transakcj
- butelka drogiej alpagi za “Che-

at Sheet* do “Stooge Fig-

htera III*. Wejd do mo-
nopolowego (o, E.T.f!)

i porozmawiaj z Miet-

kiem sprzedawc. Daj

mu troch grosza,

a dostaniesz w za-

mian porcj szlachet-

nego trunku. Teraz

ju moesz spokojnie

skierowa si w stron
Elma, który po przeka-

zaniu Ci kartki z cheata-

mi ni mniej ni wicej tylko

puci pod Twoje nogi

wielkiego brzowego

pawia. Life is brutal, jak mawiaj
u Haszaka w Ursusie.

Tak zaopatrzony udaj si do
jaskini wieprza - czyli salonu gier.

Spróbuj namówi gocia na jesz-

cze jedn partyjk. Zgód si na-

wet postawi wasne ycie - prze-

cie i tak wygrasz. Kiedy ju sta-

niesz przed automatem, zanim
wybierzesz swojego zawodnika
wstukaj kod z kartki. Od tej chwili

bdziesz móg wykona Tajny

Cios, który kompletnie rozoy
przeciwnika. Po prostu klikaj ile

wlezie w nowy guzik i o nic si nie

martw. Kiedy ju bdzie po wszys-

tkim barani eb da Ci wygrane 300
buckazoidów, a Roger przezornie

ulotni si z zasigu jego wzroku.

Id do hotelu (w lewo do ko-
ca). Pogadaj z przemiym waci-
cielem i zapa mu wieo zaro-

bione trzy stówy. Niestety, po wje-

chaniu wind na pitro okazao
si, e Nigel i jego kolega maj do
Ciebie o co pretensje. O co?
Ciii... jeszcze nie teraz.

Po przebudzeniu spróbuj zdj
klucz z gwodzia. A to pech! Klu-

cza ju nie ma, wycignij wic
sam gwód. Przy jego pomocy
uwolnij si z kajdanek. cignij ze

ciany plakat Pelvisa i rozó go
na pododze. Potacz na nim

troszk, to doda Rogerowi troch
energii (dosownie! bdzie naa-
dowany). Wykorzystujc ten fakt

wetknij oprawcy wtyczk w mózg
- facet pójdzie do krainy wiecz-

nych owów. Przejrzyj kompakty
stojce w pudeku obok kompute-
ra i we jeden z nich Wó go do
komputera, a nastpnie wycz
maszyn. Zabierz modu (moddie)

z nawilacza i “datacorder* ze sto-

u. Kliknij na nim w ekranie lnven-

tory i otwórz. Wewntrz wida ró-
nokolorowe klocki, które skadaj
si na copy-protection (idiotycz-

ne zreszt) gry. Wyjanienie
zagadki znajdziesz w instruk-

cji (po angielsku!). Kiedy us-



dzie naprawienie czego w toale-

cie. Id i spu wod. We jesz-

cze lekarstwo zza lustra. W tym

czasie wstrtna Sharpei spróbuje

zrealizowa swój diabelski plan

uduszenia Ci gazem paralitycz-

no-drgawkowym typu Adamsyt A-

78. Masz mao czasu, wic piesz
si - wyrwij z jej óka “tok* (pra-

wy bok) i wetknij go midzy drzwi.

Ofiar babuni zostanie biedna

Stellar...a moe nie?

Po pogrzebie wró do swojego

pokoju i sprawd poczt. Stellar!

Jeszcze ywa! Biegnij na mostek
wyjani spraw z kapitanem.

Niestety uda, e nie wie, o co Ci

chodzi. Skieruj si wic w stron
konsoli transportowej i wstukaj:

“database*...„entity databa-

se*...„known races*...*Vulgars„.

Z numerem wieo w pamici udaj

si do Holocabany. Wstukaj co

trzeba gdzie trzeba i obejrzyj po-

kaz. Po wszystkim id do “8-rear„.

Od przyjaciela siedzcego samot-

nie przy stoliku wybagaj oko i ra-

mi (!). Zaopatrzony jak si patrzy

powdruj do pokoju odnowy.
W szafce z prawej strony ekranu

ley strzykawa z morfin. We j.
Teleportuj si w okolice wejcia do
hangaru. Wypróbuj nowo poznany
trick z szyj na maym straniku.

Niestety, duy sta obok.

W wizieniu poczekaj a pan
Trba przyniesie Ci jedzonko.

Szybko zabierz wszystko ze stou.

Spróbuj zrobi kuk Rogera z rze-

czy, które masz w kieszeni (zacznij

od stóp, skocz na gowie). Kiedy

facet powtórnie przyjdzie da Ci

papu, posad klona na pryczy,

a sam wskocz na wózek. Za par
chwil bdziesz móg ju swobod-
nie przetransportowa si z pow-
rotem do swoich dwóch przyjació

- straników. Wstrzyknij morfin
do ciastka duemu, maemu szep-

nij do ucha odpowiedni dialog,

a klucze do drzwi stan si Twoj
wasnoci. Za pomocy rki robo-

ta dostaniesz si do rodka. Brelo-

kiem od kluczy wycz alarm

i wejd do rodka “swojego,, stat-

ku. Zza lewego siedzenia wycig-
nij kartk i przeczytaj j. Usid
wygodnie i przeczytaj, co jest na-

pisane na spodzie gównego mo-
nitora nawigacyjnego. LASAGNE.
A moe La-S-Ag-Ne? Ustaw Lan-

thanium, Sulphur, Silver, a jako ka-

talizator Neon. Nacinij “lnitiaten

i przytknij oko do skanera siatków-

ki - zaczniesz startowa. Jeszcze

tylko zabkany Stormtrooper od-

rzuci Ci Twoj niemierteln ryb
i odlecisz w sin dal.

Kiedy staniesz, przycinij miga-

jcy guzik, otwórz mask oraz ba-

ganik i zabierz wszystko ze

schowka pod monitorem. Wsta
z fotela i wyjmij zielony kryszta

z datacordera. Posmaruj go kle-

jem, to samo uczy krysztaowi

zamknitemu w prawej ciance
promu. Pocz oba kawaki.

Ubierz si w EVA i wyjd w przes-

trze. Z baganika wycignij kab-

le i znak, który powiesisz na ogo-

nie. Kiedy zatrzyma si panienka,

daj jej jeden koniec przewodu,

a drugi podcz u siebie zgodnie

z “recall notice*. Silnik odpali, a Ty
jeszcze wyjmij ryb z silnika

i w drog!
Na Delta-Burksalon V zjed

wind do Laboratorium A. Poroz-

mawiaj z doktorkiem, a kiedy so-

bie pójdzie zabierz modu (czer-

wony) z pudeka z napisem “Hi-

Tek Stuff„. Wró na statek. Naci-
nij przycisk PTS i zrób DWA zdj-
cia. Oderwij negatywy od odbitek,

a nastpnie poó na skanerze

negatyw z jednego zdjcia a od-

bitk z drugiego. Wybierz planet
Polysorbate LX. Kiedy dolecisz na

miejsce, ka Manuelowi telepor-

tn Ci na dó. Id prosto do
sklepu z implantami i porozmawiaj

z potwornie obrzydliwym waci-
cielem - Festerem (chciao mi si
wymiotowa, gdy na niego spoj-

rzaem). Obejrzyj ofert BD,
a nastpnie zaoferuj facetowi no-

wo zdobyty modu (Calahan)

w zamian za hem cyberspa-

ce’owy. Zgodzi si. Le na Delta-

Burksalon do laboratorium doktor-

ka. Sid przed komputerem, wet-

knij wtyk cyber-hemu do gniazda

i hopla! Do cyberprzestrzeni!

Musisz obej rozwalony most.

Drog bdzie duga i dziwna, ale

w kocu dotrzesz na plac budowy.
Podnie rubokrt i desk opart
0 szyny. Wejd do rodka. WOW!
WINDOWS! We numerek i po-

rozmawiaj z kobiet. Podub ru-
bokrtem w wywietlaczu nume-
rów - dostaniesz si do kartoteki.

W dziale J-R id a do litery R.

Akta Rancidas w pierwszej szuf-

ladzie R. Musisz zrobi sobie

schody z innych, eby dotrze na
sam gór. Przed wyjciem powi-

niene mie akta: “Beleaux„,

“Rancid*, “Santiago*, “Sharpei*

1 “Project Immorality*. Wydrukuj je

na wirtualnej drukarce i przy po-

mocy deski przepraw si na drug
stron mostu w celu opuszczenia

cyberwiata. Po powrocie do rze-

czywistoci zabierz wydrukowane
akta (z prawej) i porozmawiaj
z doktorem Beleaux. Przekonasz

go do swoich planów i razem
przeprowadzicie bardzo ryzykow-

n akcj ratunkow...

Po wyldowaniu zaó EVA
(bez hemu) i wyjd z promu. Poz-

bieraj ze statku wszystko, co si
na nim zatrzymao. Zejd na sam
dó odka i podnie kawaek spi-

nacza, pióro, M&M, oraz zielon
nitk. Wrzu po kolei wszystkie

M&M do kauy z kwasem. W pos-

klejaj “ddownice* tam klejc
i podcz je do pompy. Przy pomo-
cy nitki i spinacza zrobisz hak,

dziki któremu wydostaniesz si
gór z odka. Id wci do góry,

wycignij pastylk z przeyku
i podranij ciank garda piórem.

Wró do odka - nanites bd
wspomnieniem. Wejd w zielon

dziur z lewej i kontynuuj w dó,

a nastpnie wcinij si w otwór na

cianie. Kiedy dojdziesz do wo-

reczka óciowego, wpompuj tro-

ch óci do hemu. Wró na dó,

we par kamieni i id w prawo,

do zatoru. Wepchnij w zwenie
“oliwki* i nadmuchaj je. Id do

koca w prawo i nabierz do hemu
pynu z trzustki.

W odku potraktuj t mie-

szank pastylk i zabierz gar
maych kulek. Wró do miejsca

z dziur na cianie, ale tym razem

id wci w dó a znajdziesz ta-

siemca. Nakarm go kulkami

i wskocz na niego w celu odbycia

przejadki (“DuneJ). Kiedy ju
bdziesz w wyrostku, id w prawo
i podnie paznokie, uam kawa-

ek spinacza i fragment bryki

srebra. Wró do statku i zapakuj

srebro do silnika. Wewntrz wó
do slotu CD otrzymany od dokto-

ra. Polecisz do mózgu.
Przebij kor paznokciem. Id

cay czas w lewo - dziur spróbuj

przeskoczy (klikaj czsto rk,
kiedy Roger zawinie). Kiedy doj-

dziesz do robotów, tak dugo rzu-

caj w nie (na przemian!) kamienia-

mi, a same si pozabijaj. Potem
zjed wind do “orodka kaszlu*.

Wbij w to miejsce spinacz i jed
na sam dó. Wyjd przez owietlo-

ny otwór.

Kiedy ju odzyskasz kontrol,

uyj spinacza na iskrzcych ner-

wach z prawej strony ekranu.

Sharpei usmay si jak kotlet.

Niestety, nie do koca. Wiedma
porwie Rogera i jedyn rzecz,

która w tej chwili przychodzi do
gowy jest... nakarmi j ryb!

Jeszcze tylko par zawych sce-

nek, zapowied kolejnej czci
sagi i ekran jednoznacznie ciem-

nieje zostawiajc gracza w nieutu-

lonym smutku rozstania ze wia-
tem Space Quest...

Janitor ROOSHKEEN



Kochasz Laur, nienawidzisz

tego 6#$%& Philipa, a co wicej
on si do niej dobiera. Gdyby tyl-

ko udao ci si pojecha razem
ze studentami wydziau biologii

(Laura i niestety równie ten

*#*%© Philip) miaby wszelkie

szanse podbi jej serce, w naj-

gorszym razie oko Philipa...

Niestety... nie figurujesz w karto-

tece uniwersytetu jako student

biologii i na domiar zego nigdy

nie potrafiby napisa pracy,

która jest warunkiem uczestnic-

twa w wycieczce. Co wicej - nie

masz tej kupy forsy niezbdnej
do pokrycia kosztów wyjazdu na
Uikokahoni. #$©*%..

.

Tak oto zaczyna si bardzo
sympatyczna “przygodówka
z nikd,,, bo nie zapowiadana
przez gone reklamy i wydana
przez nie znany bliej Optik

Software. Jest to taki wiey
oddech, odpoczynek od czsto
chybionych supermegahitów
jak na przykad “Prisoner of

lce,„ który z pocztku prezentu-

je si fantastycznie, by po chwi-

li skoczy si po mao przeko-

nywujcym i sabym rozwini-
ciu akcji.

(<

lgor„ na pewno nie

ma faszywych ambicji zbiera-

nia laurów - jest to przygodów-
ka w starym stylu i z do pod-

grafik, tym niemniej (a moe
wanie równie dziki tym ce-

chom) jawi si jako gra bardzo
przyjemna i mile wcigajca -

ma zadowalajcy stopie trud-

noci, dobr ciek dwiko-
w i obfituje w nieco rubaszny,

studencki humor. Sam fakt

zreszt, e jest si normalnym
facetem, który nie walczy z ad-
nymi szalonymi doktorami
(“Bioforge,,, “Flight of the Ama-
zon Queen„), umarlakami-cza-

rodziejami (Simon2), obcymi
(“The Daedalus Encounter,,)

#$@*%... Nie zraaj si jednak.

Podnie notk i udaj si na uni-

werek (Faculty). W sali od fizyki

z kosza na mieci wyjmij kartk,

za z chemicznej zabierz pióro.

Notk od Philipa wó grubej

Margaret w kanapki, a t z kosza

wrcz Harrisonowi. W ten spo-

sób umówie ich wieczorem na

randk, cho o tym jeszcze nie

wiedz - Margaret stroi si na

spotkanie z Philipem, Harrison

myli o rozmowie z profesorem.

Pozostaje zaczai si, zrobi we
waciwym momencie zdjcie
i Harrison, a waciwie jego pra-

ca z biologii, bdzie Twój. Na ra-

zie wybierz si do parku, przyj-

rzyj si drzewu i zbierz troch
ywicy. Rozsmaruj j nastpnie
na kocielnym murze, aby
schwyta jaszczurk. Nakarm
gada hamburgerem wyjtym
z kosza przy budynku adminis-

tracyjnym i wró do parku, aby
jako kota przehandlowa go
u staruszki na firecrackera, któ-

rego z kolei podaruj fotografowi

przy strumieniu. Umiawszy si
do rozpuku, zabierz aparat i ru-

szaj na sesj zdjciow do labo-

ratorium... W bibliotece zama-
chaj Harrisonowi zdjciem
a w nagrod otrzymasz wspa-
niay projekt.

Wró do akademika, zabierz

kompakty i... zdesperowany po-

ziomem muzyki, której suchasz,
wyjd przez okno. Po chwili

znajdziesz si w pokoju bez

drzwi, z drog powrotn odcit
przez stado gobi. Przyjrzyj si
gwodziowi w cianie i wycig-
nij ze skrzyni motek. Zrobiwszy
z niego uytek zajrzyj do skrzyni

ponownie i tym razem kilofem

poszerz powsta szczelin.

Jeszcze jeden rzut oka do kufra

i do szczeliny woysz dynamit.

Lont zapal zabranymi z póki Za-

nowi wrcz flaszk, po czym
udaj si na tyy po oprónion
butelk. W szkole w mskiej to-

alecie napenij j wod i powtórz
numer z prezentem. Zabieg
unieszkodliwi dziekana, a Ty
przez interkom zwolnij sekretar-

k. Wejd do jej biura i pogrzeb
w dokumentach zapisujc si na
biologi.

Pozostao zdoby kas. Niep-

rzytomnemu dziekanowi zabierz

gazet, a z szafki we faszyw
ksik i otwórz j aby wydoby
klucz do obserwatorium. Po
przeczytaniu gazety udaj si do
biblioteki i znajd odpowiedni
ksik o astronomii. W obser-

watorium ustaw zawarte w niej

koordynaty i skorzystaj z teles-

kopu. Po podpatrzeniu przestp-
ców, dla rozrywki moesz wpro-
wadzi liczby napisane na klu-

czu. Aby wyposzy z kocioa
pilnujcego wejcia ksidza
wó do szafki Philipa zabrane

z laboratorium chemikalia...

Wdrap si na dzwonnic i spod
dzwonu wydobd kartk. Zejd
i zapal wieczk... Pergamin na-

ley osuszy. Jedyna dziaajca

nak wyposzysz znajdujce si
w niej dziewczta wrzucajc
pitro wyej do studzienki lima-
ka upolowanego w rynnie bu-

dynku administracyjnego, droga
bdzie wolna. W kociele wcinij
to, co trzeba i przygotuj si na

dug wdrówk (ok. 3.5 minuty

czasu realnego) przez podzie-

mia - drog, tak jak i kombinac-

j do drzwi, masz narysowan
na pergaminie... Przed bram
cmentarn wrcz grabarzowi CD
i zabierz naczynie stojce w ni-

szy. W lesie przyjrzyj si wietli-

kom, a nastpnie zn ich lidera

kwiatkiem woonym do wazy.

Id teraz do latarni morskiej i po-

daruj wiato latarnikowi. On
wdziczny wyle wiadomo
z kartki z dzwonnicy i wróci

z odpowiedzi, a Ty radosny po-

biegniesz na cmentarz zobaczy
grób starego Johna 0’Callahana

(powiedz nazwisko grabarzowi)

i zabra statuetk. Z powrotem
do domu, do wonego, zanie
nagrod i biologiczny projekt!

...Egzamin? Jaki do...? Trzeba Ci

odda sprawiedliwo, ciga-
e ze wszystkich swoich si.

Zostae jednak zapany. winia
Philip zda. Gam over.

No, chyba eby przyjrza si
umywalce w damskiej toalecie

i z odnalezion spink pogna
otworzy szaf w budynku ad-

ministracyjnym. To, co znaj-

dziesz w rodku kóci si nieco

z Twoim wyobraeniem o typo-

wej zawartoci szaf w dziekana-

cie, tym niemniej mniej wicej
tego Ci potrzeba. Wró przed

uniwerek i przebierz si przed

klatk. W samolocie podnie
spadochron, nacinij klamk
i skocz. Jako to bdzie...

D/xie

czy smokami (“Death Gate,„

“Discworld,,) jest oczyszczaj-
co-budujcy. I jeszcze jedno -

gierka jest bardzo krótka,

(straszna to plaga ostatnimi

czasy) mona j skoczy
w nieca godzin... ale dopiero

za drugim razem! Gdy sidziesz
do niej po raz pierwszy, czeka
Ci bd jakie trzy dni solidne-

go gówkowania i systematycz-

nego przeszukiwania ekranu,

bo przedmioty bdziesz czsto
zauwaa dopiero po zobacze-

niu podpisu. Urocze...

suszarka jest niestety w dam-
skiej ubikacji, a Tobie bardzo
wypada tam wchodzi. Jeli jed-

pakami. Wychodzc zabierz

siatk na motyle... Paczcej pod
sal egzaminacyjn Caroline uk-

radnij skoroszyt i przed wej-

ciem zamie go na ten nale-
cy do Philipa. Zajrzyj do rod-
ka i pójd otworzy szafk.
Zabierz butelk whisky. a

Ruszaj teraz do budynku ^
admininstracyjnego,
gdzie urzduje dziekan.

Zanim wejdziesz do
rodka, w dziur w mu-
rze na tyach budynku I

'

wetknij siatk. Dzieka- I
’



Nareszcie. Po dugim oczeki- szy. Jego poprzedni waciciel tasmagori” nie dziwi zbyt bar- wanie postaci aktorów w to w fil-

waniu znów mamy gr w któr by kuglarzem (no, niech bdzie dzo, co najwyej pokazuje, e mach interakcyjnych takich jak

naley gra pón noc w pus- e prestidigatorem) znanym ze czas ju najwyszy na nonik „Voyeur” albo „Deadalus Enco-
tym mieszkaniu. Po co? Có, po swego zamiowania do kobiet, danych o wikszej pojemnoci, unter”. Tu bowiem moemy skie-

to by troszk si przestraszy. Mia bowiem wiele on, a kada ale to temat na zupenie odrb- rowa posta w dowolne miejsce

Tak, dawno ju na naszych z nich umieraa w nie do koca n dyskusj. pomieszczenia,

komputerach me goci dobry wyjanionych okolicznociach. Co jednak powoduje, e gra Nie pytajcie mnie jak to zro-

horror, a do takich zaliczam Nosi wilk razy kilka - mówi zajmuje a 7*600 MB czyli 4.2 GB biono, ale dopasowanie animo-
„Alone In the Dark ", czy te stare przysowie. Có, nasz bo- danych? Po pierwsze - zastoso- wanej postaci do ta jest tu pra-

„The Legacy”. To byy - i nadal hater take w kocu schodzi wanie grafiki wysokiej rozdziel- wie idealne (brakuje jedynie

s ~ gry wspaniae, po prostu z tego wiata w sposób jak si czoci i animowanych zdj ak- cieni na cianach rzucanych
dlatego e jako jedne z niewielu zapewnie domylacie tyle torki, zamiast rysowanych, tak przez postacie - E tam, na kra-

tworz specyficzn atmosfer straszny co zagadkowy. Pozos- jak to do tej pory robiono w przy- wdziach co si sypie, jak

podczas gry, za gracz nie ma o tawia po sobie dom, który, oto- godówkach (no, poza „Under w „The Last Dynasty” - Naczel-

Innego wyjcia jak tylko da si ny). Jedyny zgrzyt stanowi to.

zauroczy. Horrory poza tym s - -- m '*a Pani pisarka przez cay
chyba jedynym rodzajem op- tydzie (tyle bowiem obejmuje
rogramowania, które potrafi od- ~ akcja gry) ubrana jest w ten

dziaywa na psychik gracza - sam kostiumik. Nie przeszka-

a jest to to, co osiga w zasa- dza to i^nak zbytnio - zreszt,

dzie kady ambitniejszy film - obejrzyjcie screeny.

(o sztukach teatralnych nie Drugi element zajmujcy za-

wspominajc). pewne najwicej miejsca na
Skoczmy jednak z tym pseu- " kompaktach to filmy. Ich jako

donaukowym wykadem i przyj- jest naprawd nieza, ale eby
ryjmy si „Phantasmagorii”. wtoR to doceni trzeba posiada
A jest si czemu przyglda. Sie- W szybk kart Local Bus. Rzecz
dem dysków CD - i to bez cie- B jasna wci nie stanowi kon-

ki muzycznej, same dane. Sce- 3 ' j W kurencji dla telewizji (o kinie nie

nariusz pisany przez Robert Wi- yM

f

wspominajc), ale zostay nak-

liams. Profesjonalni aktorzy. r cone profesjonalnie. Rozu-
Wreszcie za jako samej gry...

Drogi czytelniku. Jeli masz te czony z saw, stoi pusty
dwa i pó miliona i wiesz co z ni- przez lat kilkadziesit,

mi zrobi, to nie czytaj dalej - bo A do momentu, kiedy zainte-

nawet skrótowy opis akcji pop- resuje si nim przemie mae-
suje Ci zabaw. Kupuj. Pamitaj stwo i rzecz jasna go kupi. Para

tylko, e „Phantasmagoria”, po- za to jakich wiele - pan profes-

mimo e gra si w ni jak w ka- jonalny fotograf, pani powie-
d gr przygodow da Ci aba- ciopisarka, oboje jeszcze modzi
w na nie duej ni dwa tygod- i pontni (co ma znaczenie, gdy
nie - có, to i tak wicej ni naj- gra nie jest pozbawiona tak zwa-
lepszy nawet film (oczywicie nych „momentów”, prawda e
poza trylogi „Star Wars”). subtelnych). Nic dziwnego e

dom im si spodoba - jest og-

Fabua romny i dziwny, budowany w kil-

Zostawmy w tym miejscu kunastu co najmniej stylach ar-

wszystkich naszych bardzo bo- chitektonicznych, peen zagad-

gatych I bardzo znudzonych kowych przedmiotów,

czytelników znajdujcych si Ju pierwszego dnia zaczyna
teraz w trakcie szaleczego si dzia co Zego. Dziwne A Killing Moon”, ale tam technika miem przez to naturaln gr ak-

wycigu ku najbliszemu skle- sny, tajemnicze odgosy. Pan bya nieco inna). Nadmieni tu torów, rekwizyty, nawet czasem
powi z oprogramowaniem. Zo- fotograf zabiera si rano do przy tym trzeba, e jest to znacz- efekty specjalne. Nie jest to nis-

baczmy gdzie i jak ju niedugo pracy (przerabia jeden pokój na nie bardziej skomplikowany tech- kobudetówka American Laser

bd straszeni. ciemni), za jego ona zwiedza nicznie problem, ni wmontowy- Games obliczona na „ilo” -

„Phantasmagoria” rozpoczy- posiado. Okazuje si to jed-

na si klasycznie - mamy nak zgubne w skutkach, uwal-

opuszczony, wielki dom na od- nia bowiem drzemice od lat

ludziu w którym podobno stra- Zo, które...

Do. Nic wicej
nie powiem. To trze-

ba zobaczy, ba,

przey, po co za-

tem psu zabaw?

Technikalia
Gdzie te czasy,

gdy informacja

o objtoci „Wing
Commandera” po-

wodowaa mimo-
wolne uniesienie

brwi. Dzi nawet
siedem dysków za-

wierajcych „Phan-

i30i rf i Mrf
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sekwencje w peni filmowane
czone s sprytnie z tymi wy-
korzystujcymi renderowane ta
(wykorzystano to szczególnie

w kocówce gry) wtedy, gdy
wymaga tego estetyka (roz-

dzielczo!), co daje doskonay
efekt. Niestety nie da si tego

pokaza na nieruchomych zdj-
ciach ekranu.

Gra jest, jak to si brzydko

mówi „fuli talking”, o czym nie

warto ju dzi w zasadzie wspo-
mina, ale uwaga - nie mona
wczy, nawet angielskich,

podpisów. Znajomo jzyka
Londyczyków (amerykanów,
nie wiesz e nawet ameryka-
skie wrony kracz inaczej ni te

na wyspie? - Naczelny) jest za-

tem niezbdna do czerpania

penej przyjemnoci z „Phantas-

magorii”.

Skoro ju o dwiku mowa -

muzyka, skomponowana dla

kursorem obiektów, ewentual-

nie za miejsc w które chcemy
przemieci sterowan posta.
Nie ma na szczcie koniecz-

noci wybierania „trybu pracy

kursora”.

Na dole ekranu mamy kie-

sze na przedmioty (przy czym
raz wzitego przedmiotu nie

moemy wyrzuci - co znacz-

nie uatwia gr), oczko do ich

ogldania oraz klawisz „szyb-

kiego przewijania”. Pozwala on
na zakoczenie wywietlania
sekwencji kontrolowanej przez

komputer i natychmiastowe
przekazanie kontroli graczowi.

Ma to niebagatelne znaczenie

w dalszej czci gry, gdy ju nie

chce nam si po raz setny ogl-
da np. pani schodzcej do sa-

lonu i dziwicej si grajcej tam
muzyce.
Jeli przyjrzycie si zamiesz-

czonym screenom, to zauway-
cie interesujc
czaszk
umieszczon
w lewym dol-

nym rogu ka-
dego ekranu.

To „oficjalny

podpowia-
dacz”, nowo

grach Sierry.

potrzeb tej gry jest absolutnie

rewelacyjna. Nie jest jej moe
zbyt duo (czy raczej tworzy to
filmów, wic po pewnym czasie

przestaje si j zauwaa), ale

jest poraajca. Szczególnie te-

mat pocztkowy i melodia (co

tam melodia - to jest te vocal)

to zupeny odjazd. Sucha na
Gravisie w ciemnym pokoju!

przykad na „Exploration is a so-

urce of knowledge”), ale w miar
dowiadczonemu graczowi spo-

kojnie pozwol na ukoczenie
gry w cigu trzech dni. Przy pier-

wszym uyciu czaszka lojalnie

jednak ostrzega, e naduywanie
podpowiedzi prowadzi do zmar-

nowania pienidzy wydanych na
gr, pozbawiajc gracza przy-

jemnoci samodzielnego rozwi-
zywania problemów.
Caa gra podzielona jest na

siedem rozdziaów, przy czym
rozgrywk moemy rozpocz
od dowolnego - ja jednak pole-

cam granie od pocztku,
w przeciwnym bowiem wypad-
ku nie bdziemy wiedzie o co
w ogóle tutaj chodzi.

„Phantasmagoria” to horror

i niektóre wystpujce w niej

sceny to smakowite, ameryka-
skie „gore” - czyli krew, miso
i okrzyki bólu. Nie ma ich bar-

dzo duo - za to s w dobrym
gatunku (oczywicie ich ocena
jest cakowicie subiektywna).

Poniewa jednak ogldanie
tych scen wpywa niekorzystnie

na rozwój maych dzieci (i nie

tylko - mi wpyno niekorzys-

tnie na trawienie), to moemy je

wyczy, czy te jak chc auto-

rzy gry, „Ocenzurowa”.

Interfejs °

To Sierra, zatem sterowanie Wskazówki których udziela nie

gr opiera si na wskazywaniu s nachalne (co powiecie na

Granie w „Phantasmagori”
dao mi bardzo duo przyjem-

noci. Jest to niewtpliwie pro-

dukcja wybitna, majca znacz-

nie wicej walorów artystycz-

nych (o playabity nie wspomi-
najc) od wszystkich powsta-
ych do tej pory filmów interak-

cyjnych. Wydaje mi si, e
wanie tego rodzaju gry wyz-
naczaj waciw drog dla

przyszej komputerowej rozryw-

ki. Szkoda tylko, e s tak

strasznie drogie... My jednak

i tak z niecierpliwoci czeka
bdziemy na cz drug
„Phantasmagoria: The Puzzle

of Flesh”.

A teraz kilka sów dla tych zu-

penie niedorozwinitych umys-
owo, którym nie wystarcz
podpowiedzi zawarte w grze

(i w instrukcji).
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- Rozmawiaj z ludmi. Dziki

pyskówce ze sprzedawc nieru-

chomoci otrzymasz klucz do
prywatnego gabinetu na parterze.

- cian w kominku rozwa-

lisz sztyletem ukrytym statuet-

ce kota.

- Przeszukuj szafy - pieni-

dze s w szufladzie w Twojej

sypialni.

- Psy lubi koci - za koci
mona znale w gbi sklepu.

- Gwód i gazeta nadaj si
doskonale do wysunicia klu-

cza z drzwi na strych - starym,

szpiegowskim sposobem.
- Ten, który widzia wszystko

na tej wyspie, to teleskop.

- Aby dosta si na ma wy-
sepk musisz „obali” stary

pie drzewa. Któ zrobi to lepiej

od pomocnika-osika?
- Okular teleskopu ley na

drodze prowadzcej do cieplarni.

-W kocówce pamitaj, by po
ucieczce z ciemni zaraz do niej

wróci i zabra ksig zakl.
- Ma niestety trzeba zabi

- tutaj nie ma happy endu.
- Z teatru uciekamy tajnym

wyjciem w cianie.
- Wreszcie zakoczenie - nie

zapomnielicie zabra róaca
z krypty, prawda?. Trzeba
przyzna, e troszk si ko-
cówk rozczarowaem - co za

szybko pokonao si tego de-

mona...

Gawron



stwier-
dzie, e zna-

laze si
w nieznanym
Ci miejscu.

Dookoa roz-

mem z

Krajobraz wokó
jaskini przybra
odcie krwisto

czerwony. Jak za

dotkniciem
gicznej ródki po
wia delikatny, chód
ny wiatr. Wszystko
stao milczce, ale

niespokojne.

Tylko samotna posta,
która staa przed wej

ciem do jaskini, nie

cierpliwie spozieraa na
wszystkie strony jakby

kogo wypatrujc. Nagle

cay obraz przyspieszy
i wzrok Twój rzuci si
wprost do niej. Z kadym
uamkiem sekundy bye,
co raz bardziej pewny, e
zderzysz si z tym kim, ale

w ostatniej chwili staa si
rzecz niecodzienna - wtopi-

e si w zbliajce si do
ciebie ciao. Powoli nerwo-

wo zamrugae oczami, nie

wierzc w to, co przed chwi-

l si zdarzyo. Poruszye

cigaa
ciemna grota,

owietlona kil

koma dogasa
jcymi

przepenione
cikim dy

wosci przepuszczao wiato.
Nagle z przeciwka powiao cho-
dem. Zaraz potem ostre biae
wiato porazio twoje jeszcze

nie przyzwyczajone do jasnoci
oczy. Zasaniajc si rk, usy-
szae dobiegajcy z tamtej

strony gruby tubalny gos.
- Kolejny miaek przyby,

aby dostpi zaszczytu przej-

cia próby piciu pyta! Czy
jednak jeste na tyle silny, czy

tylko lekkomylny, eby ryzyko-

Dungeon Master II

- konkurs

Przez chwil byo sycha
miarowy wdech i wydech, po-

tny tak jakby kto pracowa
olbrzymimi miechami napdza-
nymi nieludzk si, po czym
gos przemówi ponownie.
- Oto pytania. Musisz na

wszystkie odpowiedzie. Jeeli
na chocia jedno nie bdzie
prawidowej odpowiedzi, nie

dostpisz zaszczytu nagrody.

W najgorszym wypadku, twoje

ndzne wyobraone ciao zos-

tanie wyrzucone z mojego

rk i... co to?! Twoja rka
wygldaa inaczej! Powiod-

e wzrokiem po swym cie-

le. To nie bye Ty! Zacz-
e rozumie, znalaze si
w ciele tego kogo, kto

sta przed jaskini. Co ro-

bi? Nagle usyszae ci-

wa yciem nieudane ukocze-
nie próby?
- O co chodzi? - pytae si

w mylach. - Jaka próba?
Gdzie ja jestem?
- Milczenie rozumiem jako

troch pochliwe przyzwolenie

na przystpienie do próby! -

Jj-it
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wiata na zawsze. Odpowiedz
zatem...

1 . Jak nazywa si twórca kra-

iny Midkemia z gry „Betra-

yal at Krondor”?

2 . Czym s Silmarile i kto by

3 . Jak nazywaa si kie

dy Kendoria?

4 . Ilu byo ksit Amberu?

5. Z jakim spadkiem wie si
nazwisko Winthrop i jak na
imi mia pierwszy z nich,

urodzony w roku 1599 (ten

nie zosta wniebowzity)?

Jeeli chcesz wzi udzia
w próbie piciu pyta, która

jest konkursem dla mioników
RPG, nadelij na adres redakcji

odpowiedzi na wyej postawio-

ne pytania. Wród tych, którzy

nadel najwicej prawido-
wych odpowiedzi do 25 XI 1995

roku zostan rozdzielone nag-

rody ufundowane przez firm
„CD-Projekt”. bdc dystrybu-

torem gry ..Dungeon Master II”

na Polsk. Lista zwycizców
zostanie opublikowana w nu-

merze 12/95 „Top Secret”.

Pula nagród to:

- 3 wspaniae gry „Dungeon
Master II” pozwalajce wybra
si do krainy odlegej std na

dwanacie mgnie wyobrani;
- 5 mrocznych koszulek z gry

„Dungeon Master II”;

- 10 plakatów w peni oddaj-
cych klimat tajemniczych kory-

tarzy „Dungeon Mastera II”.

EMILUS CZARNOKSINIK

chy stukot lekko kopni-
tego kamyka, byo ju za

póno na jakikolwiek

ruch. Obraz jaskini wy-
penia ciemno...
Obudzie si siedzc
w kamifennym fotelu.

Do twoich nozdrzy
doszed zapach spa-

lenizny i siarki. R-
ce miae skrpo-
wane w nadgar-

stkach. nie mog-e si poru-

szy. Po po-

bienych za-

ledwie ogl-
dzinach po-

mieszczenia.

kontynuowa gos. - Zanim roz-

poczn zadawanie pyta wiedz,

e jeeli odpo-
wiesz na nie

poprawnie, zys- J

kasz nie tylko

moc czar nok-

sisk. ale tak- jHGWRRHH)
e skarby. r

Przedmioty.
które pozwo-
l Ci w wyb-
raniu si
w podró do
krainy od-

legej std H ^
na dwana-
cie mgnie
wyobrani.

ich twórc?
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s Best Cellar!

Konkurs sponsorowany przez CD Projekt



Najlepsze gry dotr do Ciebie najprostsz z moliwych dróg:

do domu, za zaliczeniem pocztowym.

Wystarczy wypeni kupon i wysia go na adres:

WYSYKOWA SPRZEDA WYDAWNICTW KOMPUTEROWYCH

WYDAWNICTWO BpjMc, ul. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

Hnpoorl BaetroncAfe 3B6SX.4MBRSM.V6A 79.30*

Hvad Guns Paygra 386. i MB RAM 36.60*

SyMsm Shook/PL

BuMrog 386. 4 MB. VGA. 12 HDO 66.54 *
0*9*1 486, 4 MB, 30 HDO 163.70*

386. 2 MB. VGAMC&A 67JO*
AT. 2 MB RAM 46.41 *
386 63J6*
386. 4 MB RAM 115J0*

AT. 4 MB RAM 24,40*

386. 4 MB. VGAVESA.18HD 7BJ0*
386-20. 2 MB, VQA10HDD 67.10*

306SX. 2MB 14 HDD. VQA 73D*
386. 4 MB RAM 56JE *

Utopia Gmin 386. 2 MB RAM SOJO*
Wr Commander Armada Ongir 386. 4 MB RAM. VGA 67.10*

Woflpac* NowaLooc AT. 640 KB RAM. VGA 50.02*

24.40*

18*30 *

24<40*

16.30*

24.40*

24.40*

msD*

24,40*

SOJO*
18.30 *
30.50*

18.30*

18.30 *

SOJO*



ARCHAICZNA PRODUKCJA
Prosz Was abycie zamiecili

w TS spis firm, które produkuj gry

na zapomniany komputer C-64.

Hans Kloss

Ze znanych nam s to: Olbert,

TimSoft, L.K.AvaJon, Mirage

i MarkSoft.

BBS
Co to jest BBS? Jakie warunki

musiabym speni, gdybym chcia

nalee do Waszego BBS-u.

Micha! Sobczyk

BBS to nic innego jak komputer

z modemem za porednictwem
którego uytkownicy BBS-u mog
wymienia listy i pliki. Aby nalee
do naszego BBS-u wystarczy mie
komputer, modem i zadzwoni pod

numer 6788783.

BEZ GWIAZD
Zrezygnowalicie ju kompletnie

z tradycyjnych gwiazdek lub cho-
by wykorzystywanych w przegl-

dach % (le si kojarzy - Kopal-

ny???), które wyraayby Wasze
(wane) uznanie lub jego brak dla

gry.

Smash *95

Z gwiadek zrezygnowalimy
z rozmysem i przewiadczeniem,

e tak bdzie lepiej. Czsto bo-

wiem trafiaj do „Co nowego?" za-

powiedzi gier, których na oczy

jeszcze nie widzielimy - dostali-

my tylko screeny i opis od produ-

centa. Jak wic moemy cokol-

wiek ocenia? Staramy si jednak

pisa jakie uczucia wzbudzio
w nas to, co zobaczylimy. A oce-

n zostawiamy do obejrzenia pe-

nego produktu.

CIERPIENIA TWÓRCY
Staram si pisa wasne gierki

(z marnym skutkiem) w OBasicu.

Mona kilka do Was przysa
z gwarancj, e nie zostan wy-
miany?

, Gero

Nie wymiewamy twórców,

zwaszcza amatorów. Wszelkie

I gry s mile widziane. A e nie

zawsze rozstan zrecenzowane

na amach? Có, tak czy inaczej

mona liczy na nasze prywatne

uwagi.

DARMOWE NUMERY
Nie ebym si uskara, ale

w numerze 8/95 opublikowalicie

mi Pastwo tipsa (DOCTOR
WHO) i 1 .09. ku swojej wielkiej ra-

doci dostaem od Was list. Z za-

partym tchem i rozdygotanymi r-
koma rozszarpaem liczn kolo-

row kopert. PATRZ. I co wi-

dz??? Zgadnijcie!!! Numer 8/95.

Oddajcie to moe do redagowania

komu innemu ni temu caemu
Deanowi!!!

Sir Tomciu

Od numeru 9/95 kady kores-

pondent, którego tips zosta wyd-

rukowany otrzyma od nas NAS-
TPNY numer za darmo (tipsy

z numeru obecnego zostan nag-

rodzone przesaniem numeru
11/95). Odtd nie powinno by
wtpliwoci czy kupowa dany nu-

mer, czy czeka a nadejdzie.

A tak przy okazji - sanacj przed-

rowadzi Dean.

HASO
Czy na pocztku kadego listu

musi by HASO?
Marek Ostapiuk

Tak, musi by: Czerwony Kaptu-

rek.

INTERNET
Ciekaw jes-

tem czy macie

dostp do IN-

TERNETU. Jeli

tak to podajcie

swoje nick na-

me’y nazw ka-

nau lub adres e-

maila (jeli tylko

moecie).
Sio

by dosta dyplom i darmowy TS?
3. Czy to dobrze, e mam 11 lat

i przechodz do Id. Vf?

LS.

Gbia myli i prostota rozumo-

wania s poraajce. Nie pozos-

taje nam nic innego jak przyzna
z przykroci, i jeli par opisów

zostanie wydrukowanych w ró-
nych numerach TS - prenumerata

si sumuje. Jeli chodzi o dyplo-

my, to chwilowo ich wysyka zos-

taa wstrzymana. Dean pracuje

nad wznowieniem ich przynawa-

nia. Wtedy bdzie wystarczy 1

(sownie: jeden) opublikowany

tips. Co do ostatniego pytania to

zaprawd powiadam, e nie wiem
czy to dobrze, ale z pewnoci
równie nie jest le. Przechodze-

nie w kadym wieku nie szkodzi,

zwaszcza na zielonym wietle.

Od jakie-

go czasu
mamy i po-

da moe-
my (chyba

ju nawet
raz poda-

walimy).
Adresy do
redakcji to:

do Naczel-

nego -
A kieru-

nek jest obo-

jtny.

KLSKA
URODZAJU
Czy Naczel-

ny nie jest

chory? Co
za duo

borekditcom.pl, do Emilusa

- emilditcom.pl. a do mnie

(Sir Haszak) - haszakdrt.com.pl

KALKULACJA
1 . Czy jak si opisze kilka opisów

(np.3), to si dostanie prenumera-

t na 3 lata?

2. Ile tipsów trzeba przysa, e-

pisze. A ten jego uniwersytet to

w ogóle katastrofa!

Big Nochal

Sam Naczelny bardzo si prze-

j kiedy stwierdzi, e ostatnio

w jednym numerze opublikowano

12 stron jego tekstów. Jak wiado-

mo przypadek taki ju mielimy:

czowiek pisa po kilkanacie stron

w numerze, po czym wreszcie

stwierdzi, e mu si to nie opaca
i odszed. Teraz, wida, przysza

kolej Naczelnego.

LEPSZY TRAWNIK?
Znam faceta, który ma lepszy

trawnik od Naczelnego.

Syfon

...ntoy w jaki sposób lepszy?

Szerszy, dkiszy, czciej strzyo-

ny, o krótszych dbach, o moc-

niejszych i bardziej misistych

dbach, o wikszej gstoci zat-

rawienia na jeden cm2? Ogólni-

r kami kady potrafi rzuca, ale

gdy przyjdzie do konkre-

tów...

LICZBY RZECZYWISTE
Z ioma dziewczynami Ko-

palny ju poszed do óka?
Wiliam E Guile

Na tak nietaktowne pytanie jako

dentelmeni nie moemy udzieli

odpowiedzi. Natomiast mogliby-

my odpowiedzie z iloma stamtd
wrób.

UMTT CUDÓW
Czy Kopalny moe si ogoli?

MAW
Limit cudów nad Wis wyczer-

paftmy w 1920 roku. Nie naley
si wic spodziewa, aby ogolenie

miao kiedykolwiek nastpi.

MORTAL KOMBAT
Kiedy mona bdzie kupi ory-

ginaln gr „Mortal Kombaf na

Amig? Mam na myli „Mortal

Kombat 2* oczywicie. Czy .Mortal

Kombat 3" bdzie na Amig 600?
Grzegorz Mucha

Obawiam si, e w obu przy-

padkach odpowied brzmi NIE.

Mirage. który dystrybuowa „MK2"

w Polsce, sprowadzi tylko wersje

PC i PC-CD. Mona wic próbo-

wa kupi to jeszcze przez za-

chodnie firmy prowadzce sprze-

da wysykow. „MK3" z tego co

wiem bdzie chodzi tylko na

PC-CD i konsolach (na niek-

tórych ju chodzi).

NA RATUNEK
Okropiestwo!!! W tele-

wizji nic ciekawego,

komputer nie-

czynny,
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gdy pad joystick (jego bebechy

walaj si koo moich nóg),

wszystkie szpargay w zasigu
rki (wzgldnie nogi) przeczyta-

ne, a kumple na wczasach. Na-

wet liczenie sobie ttna po dwóch
godzinach zaczyna nudzi. Nic

tylko umiera. I chyba bym sko-

rzysta z tej propozycji, gdybym
nie przypomnia sobie o Was. Ol-

nio mnie - wpadem na pomys,
eby do Was napisa. Nawet nie

zdajecie sobie sprawy, e urato-

walicie mi yde. O wybawcy!!!

von Moltke

Nie, nie i jeszcze raz nie!!! Nie

mona bezkarnie przezywa nas

od wybawców. Za kar wypudmy
kolejny TS i znów pokrzyujemy Ci

plany spdzenia popoudnia na

mierzeniu ttna i planowaniu sa-

mobójstwa. He, he!

NIE WIEM JAK MAM TO ZROBI
Jestem waszym staym czytelni-

kiem, jednak nie udao mi si zdo-

by numeru 3/93. Uprzejmi pro-

sz (oczywicie nie za darmo)

o przesanie tego numeru. Nie

wiem tylko czy zapad przez

poczt czy przy odbiorze przesyki.

Jarosaw Taski

Mamy co takiego jak retro, dru-

kowane, przyznam do nieregu-

larnie. Tam mona zamówi star-

sze numery TS. S do tego spec-

jalne kupony.

PODZIKOWANIA
Kupiem TS 7 i patrz (...) na lo-

teri i jestem. Ludzie, jeszcze NIC

w caym yciu NIGDY nie wygra-

em, a tu taka wpadka. Kumple po-

wybauszali oczy i od razu jeyki

im do d... (cenzura redakcyjna)

udeky z zazdroci. A swoj drog
to wielkie dziki godowi od loso-

wania i niech mu Bozia stokrotnie

w dziedach wynagrodzi.

The Naturat

Nie nam dzikowa, nie nam
(cho jeli si upierasz...). Pogrze-

ba rk w listach kady potrafi,

ale eby grzeba trzeba mie
NAGRODY. Dlatego przede

wszystkim podzikowania nale
si Wydawnictwu .Iskry", które do-

td niezmordowanie te wspaniae
nagrody fundowao.

POMOC Z ZEWNTRZ
Mam Amig 600. Czsto wiesza

mi si klawiatura. Po prostu nie

i- mog nic zrobi. Napiszde czy

mog co z tym zrobi w domu.
Sexy Boy

Eksperci od Amigi orzekli, e
jest sporo rzeczy, które mog si
przyczyni do wieszania klawiatu-

ry. Nie wiemy jak jeste zaawan-

sowany w komputerowym duba-
niu, ale lepiej odda komputer do

serwisu.

REKLAMACJA
SuperBorek nie dziaa! Co ro-

bi???
Tutu

Poniewa model by wzorowany
ma oryginale, obawialimy si te-

go od samego pocztku. A co ro-

bi? Zawsze mona poczeka,
choda akurat w tym wypadku nie

wiadomo na co.

RYZYKOWNY EKSPERYMENT
Czy mona CD z wiey Sorry

podczy do komputera?
MAW

Podczy jako moe i mona,
ale nie da si odgrywa kompute-

rowych CD. Wiea tego ekspery-

mentu moe nie wytrzyma.

SERIA PYTA O RYNEK GIER
1 . Czy istnieje jaka firma produ-

kujca gry w Polsce?

2. Jakie s najwiksze firmy pro-

dukujce gry na wiede?
3. W jakim nakadzie s sprzeda-

wane gry na wiede i w Polsce?

4. Jaka jest zyskowno firm pro-

dukujcych gry?

5. Jakie s proporcje udziau

w zysku tego, kto wymyli gr
i scenariusz, a informatyka, który

przeoy ten pomys na jzyk
komputera?

Piotr Ozga

1 . Znamy par: Mirage, AJT Soft,

rdand, LK.Avalon, IPS (czasem).

2. Najwiksze (naszym zdaniem)

to: Electronic Arts, Sierra On-Line,

Microprose (jeli chodzi o konso-

le, mog to by inne nazwy).

3. W Polsce sukcesem jest 1 .000

egzemplarzy, 2.000 to hit a 5.000

to superhit. Na wiecie (czyli

w Stanach) za dobry wynik uwaa
si ponad 100.000.

4. Tego nikt Ci nie powie, my te
(my nie wiemy, producend jako

dentelmeni nie rozmawiaj o pie-

nidzach).

5.

Patrz pkt. 4 z tym e produ-

centów zmie na autorów.

SZTUKA PERSWAZJI
Na wtrobie ley mi to, e mój ta-

ta nie chce ebym kupowaa TS.

Mówi, e Wy piszede tam tylko

o grach, o niczym wicej. No dob-

ra. To prawda, e nie ma w TS ni-

czego o kabelkach, kartridach

(nie wiem jak to si pisze, a w en-

cyklopedii nie ma) i takich innych,

ale mnie to nie interesuje a tak

bardzo, eby czyta. Prosz Was,
wytumaczcie mojemu tacie, e
jestede fajnym pisemkiem, i e
warto Was czyta (sami wymy-
lae dlaczego).

Puma

Sytuacja jest dka. Mnie tatu

nigdy nie zabroni czyta „Misia",

bo byo tam za mao o piknych
samochodach i szybkich kobie-

tach (czyli rozrywki) i apaniu

przestpców (czyli spraw zawodo-

wych). Proponujemy Ci, by zrobi-

a uytek ze swej kobiecej intuicji

i wybraa jeden z 3 wariantów:

1. Niby-radycyjny - wychodzc
z zaoenia, e tata jest w spra-

wach wychowania tradycjonalist

moesz powiedzie, e rozkrca-

nie mikserów i komputerów, to

sprawa mska, a Ty chdaaby
jak kada kobieta tylko korzysta

z Tych urzdze. Chcesz kupo-

wa TS, by wiedzie, w co mona
gra (gra to jeden z najprzyjem-

niejszych sposobów uywania
komputara), tak jak przez przyrz-

dzeniem obiadu zaglda si cza-

sem do ksiki kucharskiej, by

wiedzie co i jak ugotowa.
2. Na grund prawa - wycho-

dzc z zaoenia, e Twój tata stoi

na grund obowizujcego w na-

szym kraju prawa moesz powie-

dzie nie mona obywatelowi og-

ranicza biernego prawa do infor-

macji (powtórz sowo w sowo;

jeli nie rozumiesz, to nic - tata

powinien);

3. Wspomnie czar - zakadajc,

e Twój tata w Twoim wieku te
czyta jakie pisma moesz mu
wspomnie, e „wierszczyk",

„Mi", „Pomyczek" czy „Pomyk"
te nie mówiy nic o kabelkach

i cartrige’ach (zapewne do druka-

rek), a mimo to powica im uwa-

g. Ty si interesujesz grami, wic
chcesz czyta TS.

TEORIA WZGLDNOCI
W wielu ofertach rónych firm

zajmujcych si sprzeda gier

zauwayem, e ceny tej gry na

dyskietce wahaj si od 67 z pop-

rzez 85 z a do 104 z. Czy ceny

te s dyktowane przez rónice

w samej grze, czy te kada firma

ustalia sobie tak cen?
Jakub Drozd

Kady egzemplarz oryginalnej

gry nie róni si niczym pd innego,

równie oryginalnego egzemlarza

teje gry. Rónica w cenie moe
pojawi si wtedy gdy: firma nie

jest oficjalnym dystrybutorem pro-

duktu na nasz rynek i kupuje

u poredników now gr (ma
mniejsze zniki od oficjalnych dys-

trybutorów, a nowe tytuy s dro-

gie); rónice w cenach sklepo-

wych mog wynika wycznie

z wyszej mary. I to by byo na ty-

le w kwestii cen.

UKRYTA SUGESTIA
Jestem za tym, aby powikszy
0 kilka stron NOWOCI.

Kox

Cay numer to nowod (te na po-

cztku to supemowoci, reszta to

zwyke nowoci (starod jest 2

strony). Chcesz w ten subtelny

sposób da do zrozumienia, e
powinnimy zwikszy objto?

ZANIK FORMALNY
Co ostatnio dzieje si z Waszym
komiksem? Zamiast dawnych ry-

sunków jakie zdjda, fotomonta-

e, rysunki na poziomie klasy

pierwszej. Nie podoba mi si to

1 moim kolegom take!
Musashi

Nasz komiks przechodzi mu-
tacj formaln, która doprowadzi-

a, przynajmniej chwilowo, do jego

zaniku.

ZAALENIE
Dean mia w TNT wdsn ma-

s tipsów, a tu co? Za czasów AJe-

xa byo wicej.

Pan Kramu

Jakie mniej?! W poprzednim nu-

merze byo o 2 kilobajty tekstu

wicej ni w numerze 4/95!

ZUDZENIE
Jaki, Haszak, kupie sobie sa-

mochód (musz to wiedzie)? To

pewnie za te pienidze, które za-

robie na drukarce sprzedawanej

na amach BAJTKA?
Rumun Navigator

Jak susznie zauwaye samo-
chód kupiem za drukark, nie

móg wic by okazay. Waciwie
to by motorower przeceniony nie-

co, bo sprzedawano go bez silnika

(ukradli). Nie bd wic podawa
marki, bo nie ma si czym chwali.

Z POWICENIEM
Aby kupi numer mojego ulubio-

nego pisma o grach musz jedzi
do pobliskiego Torunia. U nas jest

kiosk, lecz TS tam nie ma. TS kosz-

tuje 28.000 z (starych) za bilet do

Torunia 20.000 z (w jedn stron).

Tak wic duo na Was wydaj.
Jacek Kowalski

A nie bdzie prodej (i taniej)

zaprenumerowa?

Na listy zgodnie z póroczn tra-

dycj odpowiada Sir Haszak, co

w ostatecznod moe znaczy, e
na tyle ugruntowa sw pozycj, i
nikt ju std go nie wykopie przy-

namniej przez najbliszy miesic.



CZYTELNICY NADESALI
WIAT NIEOGRANICZONYCH MOLIWOCI

Kiedy pisze ten tekst dziewity numer jeszcze nie ukaza si w kioskach. Wiec nie ma najmniejszej szansy na jaki-

kolwiek odzew od Was. Chciabym, aby zamieszczane opisy dotyczyy gierek dostpnych na polskim rynku drog le-

galn Zaley mi na tym. aby odnosiy si do komputerów B bitowych. Skoro me ma duych szans na zamieszczanie

wszystkich tekstów jako rasowych opisow wewntrz numeru, to ta rubryka mogaby wypenia te luk. Jaki jest zresz-

t sens zamieszcza artyku o gierce, która wystpuj tylko w prywatnych zbiorach nielicznych.

Przypomn jeszcze, co jest nagroda za zamieszczenie tekstu. Mianowicie jest ni roczna prenumerata Top Secret.

Ewentualnie moemy zamieci jeszcze trzy linijki cenzuralnego tekstu autora oraz jego zdjecie Odpowiadajc na py-

tanie zwizane z tym. e kto ma ju prenumerat i nie wie co si stanie z nagrod, zostanie ona dodana do aktualne-

go stanu Waszego konta. Wiec jest o co walczy!
Dean

Magia Kiysztau
Jak zwykle jeste tym jedynym,

który moe (i musi) pokona jaki

czarny charakter, a w tym wypad-

ku - Syryiaka. Wcielasz si w pos-

ta odwanego krasnala i musisz

wypeni swoj misj, bo inaczej...

Po obejrzeniu niezbyt ciekawe-

go screena pocztkowego przys-

tpujesz do gry. A oto jej pene
rozwizanie:

Startujesz z poa (3E), we o-
pat (E6), udaj si do pola (E8)

i rozkop KUP GRUZU. Otrzy-

masz MOT, którym rozbij BETO-
NOWY WYSTP (E8). Zostaw o-
pat, we KAMIE. Udaj si do

(E4), zabij nietoperza KAMIE-
NIEM. We PADLIN, rozbij MO-
TEM LODOWAT CIAN (E3),

daj jaskiniowcowi (El) PADLIN,
ten za po skonsumowaniu jej

wrczy Ci w podzikowaniu
KO. Wyrzu MOT - nie bdzie
Ci ju potrzebny. Na polu (E5) we
MYSZ, a na (E7) RUBIN. Tego

drugiego uyj przy TRANSFOR-
MERZE (E8). Zmienisz si w pta-

ka. Wzi do góry. Uwaaj na wy-

adowania elektryczne. W (B8) na

rozwidleniu poe w lewo do góry.

Na szczycie zabierz BRY SOU.
Zle nieco niej, potem w prawo.

Dojd do KOTA w (A12). Wrzu
do niego BRY SOU, MYSZ,KO nastpnie wró po JABKO
(A9) i je take wrzu do KOTLA.
SZYSZK znalezion w (Al4) po-

daruj LENEMU DZIADKOWI
(A10). On w zamian da Ci MONE-T W (Ali) znajdziesz PUST
BUTELK We j, nabierz do niej

wywaru z kota. Udaj si do (14)

i zabierz stamt d SZAFIR. Bdzie
Ci on potrzebny do uruchomienia

TRANSFORMERA (15). Ju przet-

ranstormowany we KLUCZ
w (J6), którym otworzysz drzwi

w (17). Zostaw KLUCZ - do nicze-

go ju si nie przyda. Nie wchod
bro Boe do poa (19). Najpierw

udaj si do UBOGIEGO RYCE-
RZA, który w zamian za monet
da Ci AMULET (110). Uzbrojony

10ED12EH14

w PB.N BUTELK z Twoj zupi

(czy wywarem - jak kto woi
i AMULET id do SYRYLAKA (S
i uyj pczocwrtco niemu swojej zu-

py. To wszystko. Jeste A REAL
HERO

Jeszcze kilka wanych infor-

macji: .MAGI KRYSZTAU* na-

pisa Piotr Kulbewicz, muzyk
Staszek Gkwiot, grafik stworzy

Aleksander Ast a pomysodawca
by Bartormej Trokowicz. Gr na-

pisan w 1992 roku wyda ASF
znany z dystrybucji takich gier jat

.MECZE VALDGRA". czy .AR-

TB=AKT PRZODKÓW.
Co do graficznej strony gry, te

nie jest ona saba, powiedziaby"

na 4+. Na wyrónienie zasuguj
posta bohatera. Jest on duy
dobrze widoczny, dopracowani

w kadym szczególe (bar-

dzo si denerwuje, gdy jes

zmuszony sta bezczynna

w miejscu przez jaka

czas). Ekran gry podzieto-

ny jest na trzy czci: 1 -

wskanik u góry ekrara

^ wskazuje procent wykona-^ nej akcji i liczb istnie, 2 -

miejsce akcji, 3 - spis in-

wentarza, a take miejsce

w którym ukazuj si ko-

mentarze odnonie akcj.

Muzyka jest do ciekawa,

lecz po dtoszym graniu te-

piej wczy FX.

Ogólnie tzecz biorc, ga

nie jest trudna i moliwa dr

przejcia nawet dla pocz^
tajcych. Posiadacze pr

racoch kopii nie naciesz

si zbyt dugim graniem «

.Magi*, poniewa zosta

wprowadzony system ko-

dów zabezpieczajcych

przed nielegalnym kopio-

waniem. No. ale to wszy*

tko trzeba zobaczy. Mima
e gra nie jest rewelacyjna

to jednak godna uwagi. Po-

lecam!

Komputer Atari XL/XE.



Dr. Mad

Pena nazwa tej gry brzmi JDR.

MAD VS TORSY TURVY MOON
MEN OF MARS", a jest ona kolej-

n patformówk wydan przez fir-m T1MSOFT. Tytuowy bohater

fest szalonym naukowcem zajmu-

jcym si problemami UFO. Pew-
nego dnia wyliczy, e wkrótce wy-

lduj na Ziemi przybysze z Mar-

sa. Wielce tym zaskoczony posta-

nowi uda si na spacer po mie-
cie, by ochon. I tu spotkaa go
niespodzianka. Okazao si, e
Marsjanie ju wyldowali i terrory-

zuj miasto.

Idc opustoszaymi ulicami prze-

kona si, e jedyn skuteczn bro-

ni jest fiolka, któr przez przypa-

dek zabra ze sob z laboratorium

Gdy przeszed cae miasto, znalaz

si na ce. Okazao si, e tam
takes wrogie istoty...

I tak byo ju cigle, bo nigdy nie

udao mu si dotrze do koca.
Gra zawiera duo bardzo dfogich

poziomów. Kosmici, którzy ukry-

waj si pod postaci przyjem-

nych na pierwszy rzut oka zwie-

rzaków, mog do Ciebie strzela.

Kade zetknicie z nimi powo-
duje natychmiastow mier. Je-

dyn broni jak dysponujesz s
fioletowe fiolki, których masz ogra-

niczon liczb. Na wielu pozio-

mach znajdziesz czerwone waj-

chy, które su do uruchomienia

platform jezdnych.

Komputer COMMODORE 64

Blinky’s Scary School

W roku 1990 firma Zeppelin

Games wydaa na Commodore
gr pt: *Biinky’s Scary School*.

dystrybutorem gry jest firma L_ K.

Avalon, u której mona j zamó-
wi w cenie 6 z (60.000 z). Bo-

haterem gry jest duszek Binky.

Celem gry jest dojcie do starca

oraz zebranie wszystkich pot-

rzebnych skadników do czaro-

dziejskiego wywaru, dziki które-

mu posidziesz sztuki latania

r pywania przydatne w czasie

gry-

Do dziea! Zaczynajc znajdu-

jemy si w pomieszczeniu z duy
garnkiem. Pierwsz nasz czyn-

noci jest zdobycie biaego wo-

reczka, który ley dwie komnaty
w lewo i do góry. Po wziciu wra-

camy i wkadamy go do garnka.

Jeden skadnik zaatwiony; po-

zostay jeszcze trzy. Teraz idzie-

my pi komnat w prawo nic nie

biorc. Wchodzimy do dziury. Po
upadku idziemy w lewo i bierze-

my czerwon rybk. W nastp-
nym pokoju inkasujemy kart te-

leportacyjn i w dó. Nastpnie
w lewo i zabieramy niebiesk bu-

telk i znowu w lewo. Znalelimy
si w pomieszczeniu z doniczk
z kwiatami. Wchodzimy na ni.

Jestemy teraz w komnacie
wczeniej ju nam znanej i pow-
racamy na garnek. Idziemy teraz

po ostatni rzecz. Cztery pola

w prawo i jedno do góry - bierze-

my latark. Spadamy w dó,
w prawo, w dó i jeszcze raz

w prawo. Zabieramy butelk
i wskakujemy do dziury. Tam bie-

rzemy kart. Teraz w dó, w lewo

i na teleportacj. Zmierzamy te-

raz na garnek. Nagle nasz du-

szek zacz lata - to znak, e
dostalimy moc latania i pierwsza

cz gry za nami.

Idziemy trzy pokoje w lewo, bie-

rzemy oko (G), trzy razy w gór
i jedno pole w prawo, bierzemy

hamburgera (H). Idziemy teraz

pi pól w prawo i zabieramy ga-
nice (t). zostawiamy tu latark. Te-

raz 4 razy lewo, dó, prawo i dó
i na garnek. Wracamy po latark

i idziemy cztery pola w lewo i po
cukierka (J), ponownie na garnek.

Zmierzamy teraz po zegar (M)

biorc po drodze kart teeporta-

cyjn. Gdy wzilimy zegar idzie-

my: sze razy lewo, trzy razy dó,
lewo, 2 razy góra, 2 razy lewo i na
teleportacj. Teraz trzy komnaty
w lewo, dwa razy do góry i jedn
komnat w lewo. Znajdujemy si
teraz w pokoju ze picym dziad-

dla

przykr wiadomo. W
ym miesicu wysalimy os-

tatnie ksiki w do nietypo-

wej liczbie - dwudziestu. Po-

wodem tego jest

* n , t r\m n isirony „isKier . rrzsyramy

bie, która sprawia tyle

naszym czytelnikom. Panu
Prezesowi Wiesawowi Ucha-
skiemu (zbieno nazwisk
nieprzypadkowa). A jest za co
dzikowa. Wielokrotnie wysy-
alimy pierwsz i drugcz
„Encyklopedii Rocka”, sen
„Amber” Rogera elaznego,
picioksig przygód Sokolego
Oka J.F Coopera,

Veme’a, seri tytuów Ge-
ne a Wofe a.

Koczc t znakomit
wspóprac, mamy nadziej,

e w przyszoci bdziemy
mieli okazj j powtórzy.

Kazce] cnwiii moe naro-

dzi si nowy konkurs, które-

go forma bdzie podobna do
„Loterii”, wic nie ustawajcie

w nadsyaniu korespondencji,

a moe wygracie w konkursie,

o którego istnieniu nie wiecie

ani Wy, ani my.

kiem, wchodzimy nad niego

i chwil stoimy. Gratulacje! Uko-
czye gr!

Komputer Commodore

MI



Liczba przychodzcych od Was
listów dotyczcych savegamów
wzrosa w cigu ostatnich tygodni

kilkunastokrotnie. Bardzo mnie to

cieszy, jakoe po pierwsze pozwa-

la na zwikszenie objtoci rubryki

(cho dzieje si to kosztem innych

materiaów, chyba bdziemy mu-
sieli przemyle kilka rzeczy), po
drugie pozwala na dokonywanie

selekcji i publikowanie tych Wa-
szych listów, które s naprawd
dobre. Nie oszukujmy si - rozgry-

zienie niektórych savów jest tak

banalne, e nie warto o nich

wspomina, w niektórych za przy-

padkach chodzi o gry których nie

pamitaj najstarsi górale. W mia-

r moliwoci wolimy nie siga do
tych tytuów, zwaszcza, jeli mamy
na podordziu co wieszego.

Teraz kilka uwag natury czysto

technicznej. O tym, e na koper-

cie dobrze jest napisa „savega-

my", eby list szybciej trafi do
waciwej przegródki, w wikszo-
ci przypadków ju pamitacie, co

znakomicie uatwia prac Deano-
wi (wanie si chopakowi zaczy-

na rok akademicki, bdzie si mu-
sia pozwija eby ze wszystkim

zdy). Po drugie (to zreszt do-

tyczy caej poczty jaka do nas

przychodzi): piszcie swoje adresy

nie tylko na kopertach, ale

i w rodku, na kartce listu. Wyob-
racie sobie jaka to przyjemno
oboy si stosem kartek z listów,

starajc si pamita który z nich

jest z której koperty, albo segrego-

wa listy przy kadej próbie

sprawdzenia co jest w nich opisa-

ne wyjmujc list z koperty i wka-
dajc go tam z powrotem. Sprawa
trzecia - piszcie starannie i wyra-
nie, bo czsto Wasze gryzmoy
uniemoliwiaj skorzystanie z ja-

kiego listu. Pó biedy w tekcie,

tam mona si domyle o co

chodzi z kontekstu, ale umiejtnie

nabazgrana cyfra moe by 6, 8

lub 9 a nawet 3 przy odrobinie

dobrej woli. Zgadywanie o co tu

chodzi jest cokolwiek ryzykowne,

nie sdzicie? Najbezpieczniejsze

rozwizanie to wydrukowanie lis-

tu, choby na byle jakiej igówce
(aby tama bya w porzdku). I os-

tatnia sprawa (na dzi) - starajcie

si pisa jasno i zrozumiale. Naj-

lepiej po napisaniu listu schowa
go na trzy dni do szuflady a nie

biec od razu z wywalonym ozo-

rem do skrzynki pocztowej. Te trzy

dni naprawd nie wpyn na los

Wszechwiata, a s warte odcze-

kania. Jeeli po tych trzech dniach

przeczytacie swój list i zrozumie-

cie wszystko co napisalicie, tu-

dzie nie bdziecie mie adnych
wtpliwoci e inni te to zrozu-

miej - idcie na poczt. W prze-

ciwnym wypadku poprawcie swój

tekst, bo inaczej list musz odrzu-

ci - np. konia z rzdem temu, kto

nie majc gry zrozumie o co cho-

dzi w takim dziwolgu:

Air Bucks vs Airline

Wejd do pliku x.AIR, gdzie x to

Twój pseudonim (na razie wszys-

tko jasne, cho wchodzenie do pli-

ku to bd jzykowy). Na pocztku
pliku s rodzaje samolotów. Wy-
bierz jak chcesz podrobi maszy-

n. (Rozumiecie co to znaczy

.podrobi maszyn"? Bo ja nie.)

Odlicz od pierwszej litery nazwy
wybranego samolotu 12 bajtów.

W 12. i 13. bajt wpisz 90 07h i b-
dziesz móg kupi niedostpny sa-

molot. Aby kupi samolot z duym
zyskiem w bajty od 14. do 17.

wpisz 00 00 00 FFh. eby zmieni
waciwoci samolotu wpisz w baj-

ty: 18-19. - FF 7Fh (zasig), 20-

21. - FF 7Fh (pojemno), 22-23.

- FF 7Fh (szybko).
I co z tym zrobi? Cz infor-

macji jest jak najbardziej w po-

rzdku, ale niektóre s do nicze-

go, bo nijak nie wiadomo o co cho-

dzi. Gdyby to by skrypt do nasze-

go edytora... nie byoby problemu.

Dobrze, starczy tego starczego

zrzdzenia, bierzemy si za ko-

perty i listy i jadziemy. Na pierwszy

ogie pójdzie (który to ju raz?)

UFO - Enemy Unknown
W pliku SOLDIER.DAT cztery

bajty przed imieniem onierza
wpisana jest (jeli jest ranny) licz-

ba dni przez które bdzie leczony.

Wpisujc tam zero mona go od

rki uzdrowi. Taka adna, malutka

informacyjka nadesana przez

Maka Jurka z Bydgoszczy.

TFX
Marcin Cyganiak lata i lata, a

si dolata - zestrzelili go i jego ka-

riera skoczya si trzema literkami

KIA. Wbrew wszystkiemu

(a zwaszcza zdrowej logice) udao
mu si z tego wyliza. Cho pliki

TFXSAV.* maj zmienn dugo,
pewne informacje s w nich zaw-

sze zapisywane w tych samych
miejscach. Najwaniejsza infor-

macja (status pilota) zawarta jest

w pod ofsetem 004Fh - 00 to acti-

ve, 01 - retired, 02 - busted, 03 -

MIA, 04 - KIA. W bajtach od
0053h do 0056h znajduj si infor-

macje o zakoczonych misjach

(znowu nie bardzo wiadomo o co

chodzi, niech yje zrczno w for-

muowaniu myli - czy ta inforam-

cja jest zapisana w pojedynczych

bitach, czy to chodzi o liczb za-

koczonych misji?). W bajtach pod
adresami 0043h do 0046h zapa-

mitana jest liczba punktów,

0057h-005Ah to liczba wylatanych

godzin. A-A kills zapamitane s
w bajtach 0047h-004Ah, a A-G kills

pod 004Bh do 004Eh. Te nie

wiem o co chodzi, jako e akurat

TFX-em nie lataem.

Megarace
Damian Grela przyjrza si za-

wartoci plików *.sav. W bajtach

04h i 05h ukryta jest liczba pun-

któw (podzielona przez dziesi).

Pod adresem 06h zapamitany
jest poziom na jakim gramy: 01 to

NOVICE (easy) a 02 HARDENED
(hard). 08h i OAh zawieraj numer
aktualnej trasy, do obu naley wpi-

sat sam warto z zakresu 00-

OFh. Wpisanie w bajty 64h-

67h czterech wartoci FFh daje

moliwo wyboru wszystkich tras

(zapewne dostp do nich kodowa-

ny jest pojedynczymi bitami). I

w kocu wpisanie w bajtach 68h,

6Ah, 6Ch, 6Eh, 70h, 72h,

74h i 76h liczby 01 powoduje uak-

tywnienie poszczególnych samo-
chodów (to jest cytat, sam go nie

do koca rozumiem).

Teraz zestaw kilku tytuów któ-

rymi zaj si Tomek Zdych. Naj-

pierw

Gunship 2000
Liczba punktów zapisana jest

w bajtach 114. i 115. (dziesitko-

wo), w kolejnoci modszy bajt,

starszy bajt. W 110. i 111. bajcie

zapisana jest liczba wylatanych

misji. 83. bajt to godo z jakim si
lata (0 - tarcza, 1 - indianin, 2 -

orze itd.) 84. bajt - stopie woj-

skowy (0 - VOC, 1 - WOl, 2 -

CW2 i tak dalej, a do 17h - Briga-

dier General). 86.bajt - status pilo-

ta (0 - replacement, 1 - active, 2-

retired, 3 - MIA, 4 - KIA; korzysta-

jc z okazji tumacz na polski, n
retired to wysany na emerytur
MIA to zaginiony w akcji czyli Mis-

sed In Action, KIA to zabity w cza-

sie akcji czyli Killed In Action).

Solidarno
To jeden z tych tytuów tak sta-

rych, e a dziw e kto jeszczi

w nie gra. Poczynajc od 79. bajte.

co 108 bajtów (znowu adresy de-

cymanie) znajduj si najstarsze

bajty liczb opisujcych fundusze

regionów. Trzeba tam powpisywac

50h eby uzyska maksymalna
ilo forsy.

Crazy Cars III

Savem jest plik CCIII.DAT (mo-

dyfikowany tylko w wypadku awar-

su do wyszej klasy rozgrywek.

Plik ma liczon sum kontrolna

(niestety Tomek nie znalaz, w któ-

rym miejscu jest ona zapisywana:

Ilo posiadanych pienidzy jes

zapisana w bajtach znajdujcych

si pod adresami 133, 134 i 135

(ten ostatni jest najstarszy). Oczy-

wicie nie da si go atwo zmieni

bowiem gra wykryje tak zmian
i skasuje wszystkie zapisane infor-

macje, a wtedy nic, tylko gra oc

nowa. Tomek proponuje operacje

polegajc na zmniejszeniu baji.

spod adresu 139 (3. litera nazwiskz

gracza) o tyle samo, o ile zwiksza-

my bajt 135. Có, bez gry nie jes-

tem w stanie zaproponowa nicze-

go lepszego, cho mog wyjanc
jak dziaa najprostszy system sur™

kontrolnej - dodaje si do sieb*

wartoci wszystkich bajtów (albc

sów. albo podwójnych sów) zn-
dujcych si w pliku, poczym ni

koniec pliku dopisuje si jeder

dwa lub cztery bajty takiej sun
(pomijajc ewentualne przepenie-

nia przy sumowaniu). Z listu Toma
wynika, e moe chodzi o jeszczi

inny wariant - mog by liczone su-

my co drugiego, co czwartego b-
tu... Tu ju trzeba pokombinowa
i pogimnastykowa szare komórki.

Tomasz Krasuski zaj si dwo-

ma grami, niestety w danych dc

jednej z nich popeni powa™
bd (poda pewien adres dwa ra-



zy - za kadym razem inaczej).

Skoro tak, to zajmiemy si tylko

drug z przysanych przez niego

gier, któr jest

Epic Pinball

Mona w nim na dwa sposoby

zafundowa sobie nieskoczon
liczb kul. Po pierwsze, wystarczy

w pliku CONFIG.PIN wyzerowa
bajt lOBh. Drugi wariant jest nieco

bardziej skomplikowany, jako e
naley si zaj wszystkimi o-
mioma plikami wykonywalnymi.

Znajdujce si pod podanymi ad-

resami podane cigi bajtów zmie-

niamy na 90h 90h 90h 90h (czyli

sekwencj czterech rozkazów
NOP - nie rób nic):

ep1.exe 34D0D FE 06 37 68
ep2.exe 36AD1 FE 06 58 55
ep3.exe 336B7 FE 06 Cl 4D
ep4.exe 338C8 FE 06 55 59
ep5.exe 3049D FE 06 D2 43
ep6.exe 37FF6 FE 06 BB 60
ep7.exe 34356 FE 06 1E 55
ep8.exe 37932 FE 06 AE 4F

Przyznam, e jako znanemu le-

niowi bardziej podoba mi si pier-

wszy sposób, wymagajcy mniej

pracy.

Od naszego starego czytelnika

i staego listopisacza (zmieni ksy-

w, ebymy nie poznalie to o nie-

go chodzi, ha ha ha) Macieja Lwa-

Mirskiego, dostalimy oprószone

gipsem z jego nogi trzy kawaki,

z których na razie wykorzystujemy

tylko dwa, bo UFO zaczyna nam si
powoli przejada jako temat.

Relentess
Jak si zaj yciem ju pisali-

my, teraz uzupenienie - co zrobi

z niskim stanem zawartoci kie-

szeni (w Zawichocie wystaje pót-

no!). Savy znajduj si w plikach

Sxxx.LBA (xxx to numer wybrany

przez gr, {water mod on) wed-

ug obserwacji pewnego zaprzy-

janionego meteorologa jest to

warto drugiej pochodnej tempe-

ratury na niece po czasie, pom-
noonej przez chwilow odlego
Ziemi od Ksiyca, z tak obliczo-

nej wartoci naley wycign
pierwiastek, zapisa go heksade-

cymalnie i wykona XOR-owanie
z liczb królików na Madagaska-
rze; jeli wynik Wam si nie zga-

dza, znaczy, e rbnlicie si
w obliczeniach albo macie niedok-

adny termometr). Kasa zapisana

jest w bajtach lOAh i lOBh. Bez-

pieczn wartoci do wpisania jest

6262h, co daje okoo 20 tysicy

waciwych jednostek patniczych,

emitowanych przez waciwy
bank. {water mod off)

Warcraft

Ci co grali wiedz. Ci co nie gra-

li nie wiedz co dobre. eby wyg-

ra trzeba posiada nie tyle lep-

szych odaków, bo tych sobie

zawsze mona wywiczy, co lep-

sze zaopatrzenie. Drewna i zota!

W plikach SAVEx.SAV (x to po
prostu liczba porzdkowa, adne
nieki i Ksiyce) zmieniamy baj-

ty 60Ah do 60Dh (to bdzie drew-

no) i 61 Eh do 621 h (to bdzie zo-

to). Jak si wszdzie wpisze 64h,

wszystkiego mamy powyej miliar-

da jednostek. Teraz przegra to

dua sztuka (cho jest to moliwe,

tylko trzeba si troch postara al-

bo zagapi).

Tomasz Ndza (chyba tak si
on nazywa, niestety .e" bd .’
bardzo sabo si wydrukowao),

przysa informacje o:

Premier Manager 3

Zmian dokonuje si w pliku GA-
MExB w katalogu SAVES. Naley
w nim znale nazw swojej dru-

yny, po której znajduje si nasz

pseudonim. Na obie rzeczy przez-

naczone jest 16 bajtów, po których

trzy bajty przeznaczone s na za-

pisanie kasy. Wpisanie tam
FFFFFFh da nam lekko ponad 16

milionów kolorów (tfu, popltao mi

si z kart True Color). Mona
równie zmieni parametry za-

wodników - w pliku GAMExC.
Nazwiska zajmuj 12 bajtów, dwa
bajty dalej znajduje si pierwsza

umiejtno, mona tam wpisa
63h (czyli 99 decymalnie) i spraw-

dzi jakie s tego efekty w statys-

tykach gracza.

Cannon Fodder 2

W pliku NAZWA.CF pod adresa-

mi 6F2h i 6F3h zapisana jest liczba

ywych onierzy, a pod adresami

6F0h i 6F1h liczba onierzy mar-

twych. Mona dowolnie modyfiko-

wa wielko swojej armii.

Pawe Lubryczyski wzi si
ostro do roboty i nadesa chyba

najwicej propozycji sporód
wszystkich tegomiesicznych ko-

respondentów (cho jeden jego

list troch si przelea, zwiksza-
jc tym samym objto poczty).

Zaczniemy od gry

Sharkey s 3D Pool

waciwie za starej eby si ni
zajmowa, ale wanie wydanej

w Kolekcji Klasyki Komputerowej,

wic wspomnimy i o niej. W pliku

POOL.DAT zapisane s poczyna-

jc od offsetu 524 (decymalnie)

liczby posiadanych zielonych

(z listu wynika, e na kad liczb

przeznaczone s cztery bajty,

z których wykorzystuje si tylko

trzy, ale moe by troch inaczej).

Jakby nie byo jeli nasz gracz ma
numer jeden w bajty 524, 525.

i 526. (dec) wpisujemy 7F 96

98h i zostajemy krezusem. Tym
samym sposobem mona spowo-
dowa bankructwo którego

z konkurentów, wpisujc mu same
zera (ostatniemu w bajty 568,

569. i 580).

On The Bali Cup Edition

Stan gry zapisywany jest w pli-

kach x.AN2, gdzie x to numer za-

pisu. Znajd nazwisko swojego pi-

karza i odlicz od pierwszej litery

nazwiska 22 bajty (szkoda tylko,

e nie napisae czy liczy do
przodu czy do tyu, zapewne do
przodu, ae wtpliwo jest). W 22.

bajcie wpisujemy 07 a w 23.

14h i mamy najlepszego zawodni-

ka (co by to nie znaczyo). W 24.

bajcie zapisana jest pozycja - 01

to bramakarz, 02 obroca, 03
sweeper (te nie wiem jak to przet-

umaczy, ale wychodzi na takiego

obroc, co kosi wszystko wysze
od trawy bez zadawania gupich

pyta), 04 pomocnik/obrona, 05
lewy skrzydowy, 06 prawy skrzyd-

owy, 07 pomocnik/napastnik, 08
napastnik.

ColonIzation
Zanim wykonasz jakikolwiek

ruch jakimkolwiek statkiem zapisz

stan gry I w pliku COLO-
NY0x.SAV pod offsetem 2532
znajdziesz miejsce na uzupenie-

nie stanu kasy (FF FF FF 7Fh
proponowane przez Pawa uwa-
am za przegicie).

FI 5 Strike Eagle III

Po uruchomieniu FI 5 i utworze-

niu nowego pilota w pierwszej

skrzynce z lewej strony (nic nie ro-

zumiem, ae widocznie tak tam
jest w tej grze) wyjd i zajmij si
plikiem ROOSTER. W bajcie 37.

(chyba dziesitnie) zapisany jest

stopie wojskowy (od 00 - 2nd U.

do 06 - General). 38. to status pi-

lota (00 - nieaktywny, 01 - aktyw-

ny, 02 - emeryt, 03 - MIA. 04 -

KIA). W bajtach 70. do 73. zapisa-

ne s Twoje punkty, a wypenienie

przestrzeni od 40. do 62. bajtu

wartoci OAh i dodatkowo dopi-

sanie w bajcie 89. wartoci 7Fh
spowoduje, e baretek bdziesz
mia jak radziecki genera, weteran

obu wojen wiatowych.
Teraz wreszcie bdzie co dla

mioników RPG (jako zdomino-

way nas w tym numerze punkty,

stopnie wojskowe, odznaczenia

i pienidze). Tomasz Nowakowski
mczy gr

Ultima 5

a w kocu zdenerwowany
sign po plik SAVED.GAM. I co

mu wyszo? W bajtach 2. do 9.

znajduje si imi gracza (to akurat

musiao by atwe do wykrycia).

Bajt 11. to pe (OB mczyzna,
0C kobieta, ciekawe, czy inne war-

toci spowoduj zmian gównego
bohatera na jakie inne stworze-

nie?) Bajt 12. opisuje profesj, 13.

kondycj (niestety, Tomek nie po-

da jakie wartoci powinny si tam
znajdowa, a jedynie listy zna-

cze: Avatar, Bard, Druid, Fighter,

Mage, Palladin, Ranger, Shep-

herd, Tinker oraz Good Health,

Poisoned, Asleeped; podejrze-

wam, e kolejno w jakiej s one
podane nie jest tutaj bez znacze-

nia). Teraz zaczynaj si wspó-
czynniki postaci: bajt 14. to Str. (si-

a), 15. to Dex., 16. to Int., 17. to

Magie, 18. to aktualna liczba pun-

któw zdrowia (ycia) a 20 to ich

maksymalna liczba (sdzc po
przeskoku - pozostae wspóczyn-
niki s co jeden bajt, a te dwa co

drugi, liczba punktów ycia jest za-

pisywana w dwóch bajtach). Bajty

22. i 23. odpowiadaj za punkty

dowiadczenia, a bajt 24. za po-

ziom dowiadczenia.

Od bajtu 27. zaczyna si wypo-

saenie, i tak: 27. to nakrycie go-
wy (00 Leather Helmet, 01 Chain

Coif, 02 Iron Helmet, 03 Spaked
Helmet), bajt 28. to zbroja (09

Cloth, 0A Leather, OB Ring Mail,

0C Scal Mail, OD Chain Mail,

0E Plat, 0F Myst. Armor). Bajt

29. to zawarto pierwszej rki

(bro lub tarcza), 30. to druga r-
ka, w której mona trzyma wy-

cznie bro. Tarcze maj numery
od 04 do 08 (Smali, Large, Spa-

ked, Magie, Jevelled Shield), od

1 0h do 29h s róne rodzaje bro-

ni, z grubsza rzecz biorc wysze
numery odpowiadaj lepszym
broniom. Tomek zachwala ma-
giczny topór (26h). W bajcie 31.

zapamitany jest piercie - 2Ah
to Irwisibe Ring, 2Bh to Protec-

tion Ring, 2Ch to Regeneration

Ring. 32. bajt zawiera informacj

0 amuletach. Dalej mona zna-

le i inne rzeczy - w bajtach 514.

1 515. zapisana jest ilo ywno-
ci, dwa nastpne (516. i 517.) to

ilo niesionego zota, 518. to klu-

cze, 519. kamienie szlachetne,

520. pochodnie a 521 . to takie co
do wspinania si.

Zostao mi jeszcze kilka listów,

ale zdaje si, e przekroczyem

ju wszelkie limity miejsca i jutro

podczas skadania tesktu bdzie
trzeba kawaki wyrzuci eby si
wszystko zmiecio na dwóch stro-

nach. Postaram si do tego nie

dopuci upychajc tekst na stro-

nie kolanem. Przypominam po raz

kolejny, e autorzy wszystkich za-

mieszczonych na naszych amach
informacji otrzymuj dyskietk
Shareware zawierajc najnowsz
wersj edytora savegamów autor-

stwa Gawrona, a jeeli ju j maj
(i zanacz to w licie) - dowoln
inn. To na dzisiaj tyle.

Borek



Pole

do

popisu

Uwaga: Kupony prosimy naklei na kartk pocztow i wysa na adres: Top Secret, ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszawa

r

-Cv
l

2 «
£ -o

II
3 *

Sl
-3 5

sl
fi-

liU

r§
3 E
E£*

SE
|s
** IM
<D >.

o £
£3
S* o
a t
f £

8 $
CL

e 8
s E© O—^ *o

Piw

o 'am&l

E*|_i 5®^
.mM

Dyzgraficy

zCefeusza-A
MY PISA DO WY POWOLI. BO MY NIE WIEDZIE CZY WY UMIE
SZYBKO CZYTA. JAK JUWY WIEDZIE MY PORWA KOPAL-

NY. MY GO PORWA Z NIENAWICI DO NACZELNEGO MY PISA
DO TY, EMILUS, BO MY WIEDZIE. E TYBY JEDEN
INTEL!GTNY OSOBAW CAYM TYM BURDEL.
MY CHCIE ZA KOPALNY 4875472307 ± T2 CUKIERKI MARKI

.MICHAEK" WY NIE WZYWA POLICJI BO MY WYKASTROWA
KOPALNEGO.
OKUP MA NACZELNY UMIECI W POCIG WARSZAWAWSCH. -

JAROCIN O GODZ. t6« ZA KIBELW WAGON TRZECI OD LOKO-
MOTYWA.
GDY MY OOEBRA CUKIERKI TO MY WYPUCI KOPALNEGO I

JESZCZE DA MU NA PIWO.

OKUP MACIEZOYW PRZECIG 4 DNI OO OTWARCIE TEGO
LISTU. JELI WY TEGO NIE ZROBI TO MY UTOPI KOPALNEGO
W KWAS DEZDKSYRYBONOKLE1NOWY, A POTEM OOESLA
ZWOKI W POCIG JAROCIN - WARSZAWAWSCH. ZA KIBELW
WAGON TRZECI OO LOKOMOTYWA. JELI WY NIE DA NAM
.MICHAKI’ TO MY WTEDY PORWA HASZAKA, ALE WTEDY WY
MUSIE DA NAM CUKIERKI .KRÓWKI”

POOPSAU:
AMBASADOR UFOLUDKÓW NA ZIEMI

MARCJUUONIS

-

ZASTPCA TEGO WYEJ
MNIETEK POONIETEK



MEGAGAME
- 1 Mistrzostwa Polski

w Grach Komputerowych

o Puchar TOP SECEEl
Wreszcie bdzie mona

zagra, wygra, odebra
nagrod (wszystko o nag-

rodach w numerze listopa-

dowym!) i otrzyma tytu

Mistrza Polski w elektro-

nicznej rozgrywce! Organi-

zatorzy imprezy: Fundacja

Pomocy Spoecznej EVA
i redakcja naszego pisma
maj zaszczyt zaprosi
wszystkich chtnych do
uczestnictwa w MEGAGA-
ME - I Mistrzostwach Pol-

ski w Grach Komputero-
wych o Puchar TOP SEC-
RET, które odbd si
w dniach 1-3 grudnia 1995

roku w klubie Wojskowej
Akademii Technicznej przy

ul. Kaliskiego 25A w War-

szawie (dojazd z centrum
autobusami 105, 109, 523 i

tramwajem 20). Warunkami
uczestnictwa s mieszcze-

nie si w przedziale wieko-

wym 13-21 lat i opacenie
wpisowego.
Mistrzostwa podzielono

na trzy kategorie, kada b-
dzie rozgrywana w cigu
jednego dnia na kompute-
rach PC, które zostan dos-

tarczone przez firmy

MCompStudio i NCM Com-
puter Systems. Oczywicie
nie trzeba bra udziau we
wszystkich. W kadej bd
przyznane tytuy i nagrody.

Dzie pierwszy
/1.1 2 -pitek/
twarzobicia

Tego dnia zmierz si ze sob
amatorzy szczkobicia. Do elimi-

nacji mona si bdzie zgasza
ju od godziny 13.00 w holu klubu.

W eliminacjach bdzie wyonio-
nych 48 zawodników przechodz-
cych do II rundy, która rozegrana

zostanie pucharowo (dojdzie

w niej take 16 zawodników wyo-
nionych na Gambleriadzie). Druga
runda wyoni 4 zawodników prze-

chodzcych do finau. W finale

walczy bdzie kady z kadym.
Oto gry, które naley przewi-

czy. Dwie z nich pojawi si na
sali (pierwsza w eliminacjach,

druga w drugiej rundzie i finale;

w nawiasach podajemy dystrybu-

torów):

1
.
„FX Fighter” (CD-Projekt)

2. „Mortal Kombat II” (Mirage

Software)

3. „One Must Fali 2097" (xland)

4. „Super Street Fighter II Turbo”

(Licomp)

5. „Ultimate Body Blows” (Mar-

kSoft)

Dzie drugi
/2.12 - sobota/
symulatory
W drugim dniu pole dla mioni-

ków symulatorów. Potyka si bd
head to head (pojedynek jeden na

jednego) wedug regu takich sa-

mych jak w dniu pierwszym (elimi-

nacje, runda pucharowa i kady
z kadym) z tym, e do II rundy

awansuj 32 osoby (i 8 wyonionych
w eliminacjach na Gambleriadzie).

Zapisy do eliminacji przyjmowane
bd od godziny 9.00 w holu klubu.

A oto gry sporód których wy-
bierzemy waciw do walki

(w nawiasach podajemy dystrybu-

torów):

1. „1942" (IPS Computer Group)

2. „Fighter Wing” (Digital Multime-

dia Group)

Dzie trzeci
/3.12. - niedzie-
la/ - OPEN

Zostanie wtedy rozegrana naj-

trudniejsza, pucharowa kategoria,

w której zawodnicy bd musieli

si wykaza wietnym opanowa-
niem kilku gier. Praktycznie w ka-
dej rundzie bdzie si grao w co
innego. Obowizywa bd reguy
takie same jak w dniu pierwszym
(eliminacje z których wyonionych

zostanie 64 zawodników, runda

pucharowa i fina, w którym zawod-
nicy zmierz si w systemie kady
z kadym). Jedyn rónic w sto-

sunku do dnia pierwszego bdzie
godzina zapisów - 9.00. Miejscem

zapisów bdzie hol klubu Wojsko-

wej Akademii Technicznej.

Oto kolejna, ostatnia i najwa-
niejsza lista gier, gier do kategorii

open (wylosowane bdzie tylko

kilka tytuów z podanych poniej;

w nawiasach nazwy dystrybutorów

danego programu):

„Alien Breed 3D" (MarkSoft)

„BC Racers” (Mirage Software)

„Dark Forces” (IPS Computer
Group)

„Descent" (CD-Projekt)

„Drug Wars" + „Gam Gun” (CD-

Projekt)

„Epic Pinball III” (xland)

„Flipper” (xland)

„Lamborghini” (Mirage Software)

„Litil Divil" (Licomp)

„Need of Speed" (IPS Computer
Group)

„Project X” (MarkSoft)

„Sensible Soccer” (MarkSoft)

„Zool 2” (Licomp)

Prócz grania i obserwowania
grajcych mona bdzie take za-

kupi gry, by potrenowa w domu
przed przyszoroczn edycj mis-

trzostw, oraz obejrze wystaw
sprztu i oprogramowania kom-
puterowego.

Dochód z imprezy przeznaczo-

ny zostanie na dziaalno statu-

tow Fundacji EVA - ferie zimowe
‘96 dla dzieci z domów dziecka i

rodzin ubogich.

Zosta mistrzem,
pomó dzieciom!

PS. Organizatorzy informuj,

e nie opacaj dojazdu, wyywie-
nia i ewentualnego noclegu za-

wodników.



1 A IV Networks

Motto:

„Stacja Czczew... Pocig pancerny do Woomina
odjedzie... Prosz wsiada drzwi zamyka! Matko!

Myj owoce po jedzeniu
!”

Stefan Friedmann, Jonasz Kofta
„Dialogi na cztery nogi“

To ju czwarte wcielenie zaprojektowanego przez ja-

posk firm Artdink w 1986 roku „A Traina”, znanego

w Polsce w wersji III wydanej przez firm Maxis. Tym ra-

zem nad efektem kocowym wraz z programistami ja-

poskimi pracowali Francuzi z Infogrames. Trzeba przyz-

na, e z niezym skutkiem, gdy wprowadzono sporo

poytecznych i urozmaicajcych gr nowinek.

nas drobne wyrónienia w rodza-

ju: firma A IV wybudowaa pier-

wsz szko (muzeum, akwarium,

koció, pomnik), co pozytywnie

wpynie na cen akcji Qako nie

zauwayem); notujemy te po-

raki (terroryci napadli na szko-

, który z naszych kierowców

spowodowa wypadek) i klski y-
wioowe (np. poar, powód, re-

cesja), przez które spadaj kursy

naszych akcji bd zmniejszaj

si wpywy do naszej kasy z tytu-

munikacyjn, czasem wybudo-
wa j niemal od pocztku lub

tylko sporzdzi nowy rozkad

jazdy, niekiedy pobudowa cae
miasto, kiedy indziej tylko rozwi-n jedn z jego czci, z rzadka

naley zdoby pakiet kontrolny

jakiej firmy wanej na danyrr

rynku.

Jak wida rozrywek nie brakuje,

a zazwyczaj w scenariuszu poja-

wia si po kilka problemów. Zaba-

wa gwarantowana.

Czym rzdzimy?
W „A IV Network$” zajmujemy miejsce zaginio-

nego menedera Dwighta Owena Burnsa, który

znikn w tajemniczych okolicznociach. Zaginio-

nego gra James Coburn, znany prezenter CNN,
który pojawiajc si na ekranie pokazuje, e
Dwight Owen Burns nie zgin tak do koca.
Tak czy inaczej trzeba obj jego stanowisko,

dodajmy stanowisko w midzynarodowej firmie

dysponujcej znacznym kapitaem.

Teraz wystarczy wybra prdko gry, a nastp-

nie jeden z 10 scenariuszy (w wersji dyskietkowej

jeden z 5). W zalenoci od scenariusza musimy
si skoncentrowa na jednej z 3 czynnoci: rozwo-

ju linii komunikacyjnych, rozbudowie miasta bd
handlu nieruchomociami oraz grze na giedzie.

Pierwszy rodzaj dziaalnoci polega na budowie

torów i dróg, stacji i przystanków. Na tak przygoto-

wane trasy wypuszczamy pocigi i autobusy o ró-

nej szybkoci i adownoci, by przewozi pasae-
rów (autobusy i kolej) oraz towary (kolej). Za to

oczywicie pobieramy opaty. Cay problem spro-

wadza si do dostosowania szybkoci i pojemno-
ci pojazdu (czyli tak naprawd kosztów eksploatac-

ji) do zysku, jaki moe wypracowa linia. Kademu
rodkowi lokomocji moemy dostosowa rozkad jazdy

do jego potrzeb: poda przystanki, na których musi si
zatrzyma, które ma mija, a na których powinien zaw-

róci, okreli dni, w które nie bdzie jedzi, poda go-

dzin odjazdu z danego przystanku.

Drugim sposobem zarabiania gotówki w grze jest

wznoszenie budynków. A wybór mamy szeroki: hotele,

motele, pokoje Bed&Breakfast, sklepy, wieowce do wy-

najcia, apartamenty mieszkalne, kocioy, parki, lasy,

wesoe miasteczka, przystanie, muzea, a i to stanowi tyl-

ko niewielka cz naszych moliwoci konstrukcyj-

nych. Wszystko, niestety, kosztuje do sono i trzeba

si dobrze zastanowi zanim cokolwiek si postawi.

Budowanie wie si niejako ze wzrostem wpywów
z tytuu przewozów, wszak budujc dzielnic mieszka-

niow odleg od biur i cignc midzy nimi lini autobu-

sow mamy niemal pewny sukces finansowy.

Prócz standardowych inwestycji mamy równie pro-

jekty due i jeszcze wiksze. Wród duych znajdziemy

budow mostu (kolejowy lub drogowy), lotniska, tunelu

czy portu. Wielkimi inwestycjami s budowa superszyb-

kich kolei TGV lub MAG-LEV, przy czym ju po wyzna-

czeniu trasy, któr ma przebiec linia kolejowa i wydaniu

pienidzy (setki milionów dolarów), moe si okaza, e
konkurent postawi na jej drodze wieowiec i nie ma
szans na dokoczenie budowy. Zawsze moemy si
wtedy powiesi (innych wyj nie znam).

Ostatnim ródem dochodów s operacje giedowe.

Chodzi w nich nie tylko o to, by zarobi spekulujc ak-

cjami, ale równie wykupi pakiety kontrolne okrelo-

nych firm i nie da si samemu wykupi (jedno z moli-

wych zakocze gry).

Akcja rozgrywa si w czasie rzeczywistym, który mo-

emy przyspieszy bd spowolni lub w ogóle zatrzy-

ma (np. co budujc). Od czasu do czasu spotykaj

>iness Daily

Cash starved

A IV group

sell its shares

» BwtyuiMMM ii ior«rU jn

u przejazdów, wynajmów itp.

Wszystkie wydarzenia pokazane

s albo w konwencji gazety albo

fragmentu informacyjnego prog-

ramu telewizyjnego stacji n-tv

(wstawki filmowe), nadajcej
zreszt z satelity. Wygldaj
wietnie, podobnie jak intro bd-
ce fragmentem programu CNN
prowadzonego przez Katherine

Sparks, a póniej uchylajce rb-
ka tajemnicy sceny z Jamesem
Coburnem.

Scenariusze
Cho z grubsza chodzi w nich

o to samo, zarobienie masy pie-

nidzy, to jednak postawione

przed nami taktyczne cele i rod-
ki, których mamy uy do ich

osignicia, zdecydowanie si
w nich róni. Nie bd stresz-

cza kadego ze scenariuszy, bo

miejsca mao, a mistrzów w prze-

pisywaniu instrukcji i tak nie

przecign, wic podam tylko

w skrócie: w najprostszym nie

trzeba robi prawie nic; w pozos-

taych trzeba usprawni sie ko-

Porady konstrukcyjne
1. Wykupowa ziemi w atrak-

cyjnych miejscach (centrach

miast). Niezbdna jest take
w okolicach stacji, gdzie bywaja

dowoone kolej materiay budow-

lane (wykupiona ziemia moe si

póniej przyda - w okolicy stacj

nabiera wartoci).



„A IV Network$“ kontra
„Transport Tycoon“,
czyli próba reasumpcji
Cho obie gry traktuj o zarz-

dzaniu firm budujc linie komuni-

kacyjne, z pewnych wzgldów s
nieporównywalne. „Transport Tyco-

on” koncentruje si znacznie bar-

dziej na transporcie (dochody czer-

piemy tylko z tego róda), podczas

gdy „A IV” ogarnia i inne pola zain-

teresowa midzynarodowej kor-

poracji komunikacyjnej. Std te

NETWORKS

poprowadzenie linii komunikacyjnej

daje silny impuls do budowy kom-
puterowym inwestorom.

Nie bd wic porównywa nie-

porównywalnego (cho jak kto
chce, to z pewnoci moe) opisu-

jc wady i zalety „A IV” na tle „TT”

(o którym ju pisaem). Zaczynajc
od zalet, bo tych jest znacznie wi-
cej, naley stwierdzi wspania
grafik (widok miasta wieczorem

wprost cudny; chyba si roztkliwi-

em), popart wietnej jakoci digi-

talizowanymi filmami ze wspania-

ymi, wyranymi speechami. Stro-

na merytoryczna, jakkolwiek nie

bez skazy, prezentuje si nader

okazale: zadania, zwaszcza
w bardziej zaawansowanych sce-

nariuszach, zoone, moliwoci
rozwizania mamy mas, konku-

rencja si rozbestwia, kasy mao -

sowem gra, nie umiera (a mo-
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2. Zawsze upewnij si czy dro-

ga lub tory, po których chcesz

puci pojazd nie maj wad kon-

strukcyjnych (np. czy tory s po-
czone). Inaczej Twój pojazd moe
nie móc dojecha do miejsca

przeznaczenia, a póniejsza nap-

rawa moe by trudna, o ile nie

niemoliwa (np. jeli nad miej-

scem, gdzie powinny czy si
tory wyronie wiadukt).

3. Nigdy nie zdejmuj pocigów na

przejazdach kolejowych, poniewa po-

zostan zamknite. Gdy chcesz zdj
pocig towarowy, poczekaj a rozadu-

je towar. Gdy zdejmiesz go z towarem,

ten przepadnie.

w „TT” bezporednio moemy kon-

trolowa transport lotniczy i wodny.

W „A IV" budujemy co prawda por-

ty i lotniska, lecz samoloty i statki

rzdz si wasnymi prawami. Jest

za to w „A IV” moliwo budowy
„napowietrznej” kolejki miejskiej

i metra (z czym wie si moli-

wo spojrzenia na map z ró-
nych wysokoci, nawet z podzie-

mi), cho to ostatnie to zwyka ko-

lej, tyle e prowadzona pod ziemi,

co kóci si z rzeczywistoci.
W „A IV” moemy pomaga w roz-

woju miasta wznoszc budynki,

podczas gdy w „TT” nie jest to pot-

rzebne (i moliwe), gdy ju samo

na siedzie przy grze godzinami,

na co sam jestem dowodem).
Atoli w tej beczce miodu znalaz-

a si yka dziegciu. Kiedy widz
jak las buduj z pófabrykatów

przywiezionych wprost z fabryki

lub Wyspy Kajmany w niegu
(o rónicach w czasie wschodu
i zachodu soca nie wspominam),

to zaczynam wtpi, e jestem

normalny (bo albo ja, albo...). Jed-

nak najbardziej nie spodoba mi

si sposób, w jaki mona usun
spod mostu autobus, który w tym-

e delikatnym miejscu mia wypa-

dek, a cilej brak takowego spo-

sobu. Skoczyo si to tym, e co

par dni czytaem, e zdarzy si
wypadek, rozpoczynao si post-
powanie wyjaniajce, zapada
niekorzystny dla mnie wyrok
(kosztuje to 5 min) i tak do mier-
ci. Przykre, co?

Niemniej zgrzeszy warto, bo

„A IV Network$” to kawa dobrej,

wcigajcej i pouczajcej symu-
lacji ekonomicznej.

Sir Haszak

Producent: Infogrames

Rok produkcji: 1995

Dystrybutor: Mirage

Komputery, na których chadza: PC
386, 4 MB RAM, SVGA; wersja

CD - napd CD-ROM 2x
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Dtfrcnt State

LOW
VERY LOW
VERY LOW
VERY LOW
VERY LOW

Hydro Electric Power
Hydro Electric Power
Solar Power
Wind Power
Irans tormer Construction

Central Europc<

Balkans4

Moscovia4
West Canada^
Turkey4
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Solar Power
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Enyironmental Department

to energia bazujca na kopalinach

(wgiel, ropa naftowa, gaz ziem-

ny), bdziemy musieli si liczy

z wybudowaniem elektrowni

(w przypadku ropy naftowej take
rafinerii). Podnosi to koszty, ale

wychodz one dwu- czy trzykrot-

nie mniejsze od budowania róde
energii alternatywnej. Klasyczne

zasoby energii maj jednak cztery

zasadnicze wady: kiedy si
w kocu wyczerpuj (dugo ek-

sploatacji zaley od wielkoci zo-

cierania do coraz gbszych poka-

dów. W przypadku energii alterna-

tywnej zmniejszaj koszty insta-

lacji lub zwikszaj ich wydajno
Czynnikiem, który naley bra

pod uwag podczas naszych dzia-

a jest rodowisko. Zanieczysz-

czone ponad miar powoduje

zniszczenie istniejcych instalacji.

Wane jest zatem dogldanie po-

ziomu zanieczyszcze wasnych
instalacji i czyszczenie ich ilekro

okae si on duy (poziom ME-

LJ

PowerHouse
udzi w wiecie przysz-

oci nurtuje tylko jeden

problem - skd wzi
energi (co si stao

z dotychczasowymi za-

sobami, nie wiadomo).

Przypomina wic to tro-

ch Mad Maxa, ale

miejsce bezwzgldnych wojowni-

ków szos zajli nie mniej bez-

wzgldni poszukiwacze energii.

Cztery wielkie korporacje staj do

wycigu, którego celem jest zas-

pokojenie wiatowych potrzeb

energetycznych i cignicie pyn-
cych std zysków. Nie musz chy-

ba dodawa, e na czele jednej

z firm stoisz TY. Musisz przey do

100 lat i osign najlepsze wyni-

ki finansowe, zosta najwikszym
dostawc energii na wiecie i ut-

rzyma rodowisko w czystoci.

Z tego zostaniesz rozliczony na

kocu.

Przesanki rozwoju
Na pocztku masz tylko nazw,

gotówk (miesznie ma, cho
wyraon w milionach dolarów)

i jedno terytorium wyznaczone
przez Narody Zjednoczone do ek-

sploracji. Teraz naley wynaj
ekipy poszukiwawcze i rozpocz
badania terenu. Równolegle z po-

szukiwaniami surowców energe-

tycznych moemy rozpocz ba-

dania naukowe nad pozyskiwa-

niem, transportem i gromadze-
niem energii. W sumie do przeba-

dania mamy 15 dziedzin. Oczywi-
cie skromne fundusze nie pozwol
nam na zajcie si wicej ni 3-4

dziedzinami, na których powinni-

my si skupi do czasu napywu
gotówki (trzeba wierzy, e kiedy
ten czas nadejdzie).

Gdy ju odkryjemy, co kryje

fragment ldu powierzony nam do

bada, moemy przystpi do bu-

dowy instalacji. Najlepiej budowa
tam, gdzie znajduje si najwicej

surowca, nad pozyskaniem które-

go prowadzimy badania. Jeli jest

a kopalin), mocno zanieczysz-

czaj rodowisko, do dugo trwa

otwieranie nowej kopalni (szybu),

zoe moe zalega na rónych
gbokociach, tak wic by je wy-

korzysta w caoci naley osi-

ga coraz bardziej zaawansowany
poziom technologiczny.

Alternatywna energia, pod któr
rozumiemy energie soneczn, fal

morskich, geotermiczn (ciepa

ziemi), wodn (prd rzek), wiatru,

atomow wymaga do kosztow-

nych instalacji, ale praktycznie si
nie wyczerpuje.

Badania naukowe w przypadku

energii klasycznej pozwalaj na

kopanie coraz gbiej w celu do-

DIUM powinien ju zmusza do

dziaania).

Kiedy nasze elektrownie dostar-

cz 75% energii potrzebnej dane-

mu terytorium, Organizacja Naro-

dów Zjednoczonych otworzy prze
nami kolejny teren ekspansji. Jei

si nie uda zaspokoi potrzeb

energetycznych danego teryto-

rium ONZ i tak po 3 latach pozwo-

li wej na kolejny rynek.

Wspópraca
Prócz naszej kompanii i konku-

rentów istniej take inne instytuc-

je, z którymi prowadzimy interesy.

Pierwsz z nich jest bank. Bank

0 tyle dziwny, e nie wymaga ok-

relenia czasu, na jaki bierzemy

kredyt. Wielko kredytu zaley
tylko od naszej aktualnej zasob-

noci: im wicej mamy, tym wice,

moemy poyczy. Dlatego cza-

sem opaca si poyczy maxa

1 potem dugo nie oddawa. A od-

setki w banku niech sobie rosn
(17% rocznie!).

Nieco nienormalna jest take
gieda. Moemy emitowa akcje

i kupowa akcje innych spóek
Dziwne jest to, e akcje moemy
emitowa tylko wtedy, gdy inne

spóki maj pienidze, by je kupi
Ma to w sumie jakie uzasadnie-

nie, ale z drugiej strony dlaczego

nie mog inwestowa jak konku-

renci zdychaj, a ja mam obiecuj-

ce wyniki bada i potrzeba mi tyl-

ko gotówki?! Moe by nawet fir-

ma spoza brany. Pienidze nie
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mierdz (chyba, e do cieku
wpadn).

Przedsibiorstwo uytecznoci
publicznej to telewizja wystpuj-
ca w grze w postaci serwisów de-

zinformacyjnych stacji ENN.
Prócz plotek o firmach (a to ko-

mu rurocig urwao, a to wgiel
si skoczy) przekazuje ona
wane informacje o nowo otwar-

tych terytoriach i powiadamia
o przyznaniu mao wanych odz-

nacze za najwiksz produkcj
energii, najwikszy zysk, czy naj-

mniejsze trucie rodowiska. To

ostatnie wyrónienie stanowi nie-

jako nagrod pocieszenia, albo-

wiem przyznawane jest zazwy-

czaj firmom, które lada chwila

upadn (bankrutuje, wic nie pro-

dukuje, bo nie ma za co, wic nie

zanieczyszcza).

Ostatni, niezwykle poytecz-
n instytucj s tajni agenci, któ-

zagraj jako gracz nr 1, a wszdzie
bdziesz pierwszy (np. przy wy-

bieraniu terenu do poszukiwa).

2. Na pocztku postaw si
i zniszcz par instalacji wrogów (po

jednej kademu, aby spokomieli).

Jednak nie niszcz wszystkich. Kon-

kurenci zapoyczaj si zazwyczaj

w banku i zniszczenie wszystkich

instalacji doprowadzi ich do ban-

kructwa, a Ciebie do szybkiego

koca gry, a chyba nie o to chodzi.

3. W kadej chwili miej gotowe
ekipy odkrywcze: zaraz po ot-

warciu terytorium moesz wtar-

gn na ziemi i zbada jako

pierwszy; jeli nie jeste pier-

wszy - staraj si zmyli ekipy po-

szukiwawcze przeciwnika, a jed-

noczenie przerzuci energi
transformatorami z ssiedniego
terytorium.

4. Instaluj zawsze nieco wicej
elektrowni ni potrzeba - w przy-

*
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rych mona wynaj. Majc ta-

kich agentów moemy zatrudni

ich do ochrony firmy przed infil-

tracj z zewntrz, poinfiltrowa

konkurentów, zniszczy konku-

rencji jak instalacj, przekupi
panów z ONZ, by dla nas otwo-

rzyli jakie terytorium wczeniej
ni pozostaym, podoy sfaszo-

wane wyniki bada ekipom ba-

dawczym pracujcym dla prze-

ciwników, ukra wyniki bada
naukowych, sowem zrobi jakie

wistwo. Robienie wistw kosz-

tuje, niestety, a przy tym bywa
niebezpieczne. Nie zdziwmy si
wic, gdy jaki nie obdarzony

wiksz doz szczcia szpieg

stanie si gównym bohaterem
wiadomoci telewizyjnych.

Porady
1. O powodzeniu w duej mie-

rze decyduje kolejno graczy.

Jeli chcesz sobie uatwi ycie,

padku wysadzenia jednej z nich

przez konkurencj, energi b-
dzie dostarczaa nastpna Twoja

instalacja.

Ocena
Przyznam, e grze w „Power-

Housa" towarzyszyy mieszane
uczucia. Od pocztku wyglda on

do prosto i nie trzeba koczy
SGH (pozdrowienia dla Har-

ry’ego), by opanowa jej reguy

i odnie sukces. Cieszy zwróce-

nie uwagi na szczegóy w rodzaju

odpatnoci za wszystko: za usu-

nicie elektrowni, posprztanie,

podatek gruntowy. Nawet zwol-

nionym ekipom poszukiwawczym
i agentom naley da dwumie-

siczn odpraw (a naukowcom
ju nie; i dobrze tak jajogowym).

Platformy morskie suce do wy-

dobywania ropy i gazu mona
przesuwa. Gra pozwala automa-

tycznie unowoczenia wszystkie

instalacje. Bogaty jest zbiór sta-

tystyk, którymi dysponujemy,

do wiernie oddane rozmiesz-

czenie bogactw naturalnych na

Ziemi, moliwo wygenerowania
wasnej planety dla tych, którzy

uwaali na lekcjach geografii

i wystpowanie róde energii na

naszej planecie znaj na pami.
Nawet znalaz si w grze, bardzo

politycznie wpleciony, wtek eko-

logiczny.

n myszk, by ich zatrudni (po-

tem drugie tyle, aby ich zwolni,

gdy nie bd potrzebni). Wiado-

moci ENN zostay skopane gra-

ficznie (pomijam ju kolor twarzy

prezentera, którego przed wej-

ciem do studia kto pracowicie

wywoskowa), bowiem kontury oso-

by je prowadzcej regularnie do

niej nie pasuj (osoba sobie, kontu-

ry sobie). Do tego naley doda pa-

r drobniejszych niedogodnoci.

-
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Gdyby nie te minusy, poleci-

bym „PowerHouse’a” bez na-

mysu. A tak niech kady rozwa-

y we wasnym sumieniu czy

chce da ponisz sum pieni-

dzy za gr cakiem dobr, ale

niekiedy uciliw w uytkowa-
niu. Argumenty za i przeciw ma
na tacy.

Sir Haszak
Ale zaraz pojawia si minus, bar-

dzo uciliwy, przyznam - niechluj-

ne wykonanie. Sprztanie, którego

autorzy gry nie zautomatyzowali,

przeradza si w koszmarn wy-

cieczk po caym wiecie z szufel-

k i zmiotk. A trzeba je robi do
czsto, co przy

setkach elek-

trowni w dal-

szych fazach

gry staje si
mczce
i nudne. Nie

mniej bulwer-

sujce jest

zwalnianie
i zatrudnianie

naukowców.
Jeli jest ich

20, nie ma
sprawy. Ale

jeli mamy ich

2000? Tyle ra-

zy trzeba klik-

Producent: Impressions

Rok produkcji: 1995

Dystrybutor: MarkSoft

Komputer, na którym chadza: PC
386, CD-ROM, Windows



migowce i nimi wspomóc
dziaania wasnych wojsk po
drugiej stronie rzeki, przez któ-

r nie ma przeprawy. Cymes.
Obie strony maj specyficz-

ne dla siebie rodzaje broni.

GOI dysponuje czogiem red-
nim i cikim, NOD - lekkim

i niewidzialnym, GDI ma sa-

Zespó Westwood Studios

postanowi nawiza do wspa-
niaych tradycji swego strate-

gicznego hitu, „Dune II’' i wy-

puci jej sequela. Eee tam, se-

quela, mógby si kto skrzywi
nauczony smutnym dowiad-
czeniem. e kolejne wersje gry

su gównie wycigniciu pie-

W tak ostro zarysowanym
konflikcie interesów znajdujesz

si Ty jako dowódca jednej ze

stron. Jeli przyjmiesz posad
w GDI, bdziesz likwidowa wpy-
wy NOD w Europie. Jeli zdecy-

dujesz si na NOD, spod wpy-
wów GDI bdziesz wyzwala Af-

ryk. Przed kadym tak czy tak

nidzy za ju przetrawiony po-

mys. Ale tym razem nie ma
0 tym mowy. Idea si nie zmieni-

a (jak to w sequelu), ale forma...

forma jest moim zdaniem rewe-

lacyjna. Zanim jednak przejd
do formy, troch o treci.

Zaoenia
taktyczno-operacyjne

Organizacja Narodów Zjedno-

czonych ma si dobrze. Miaaby
si jednak lepiej, gdyby nie

Brotherhood of NOD, która

wyglda na organizacj mafijn
1 zamierza zmonopolizowa
handel Tyberium, rolin, która

w sensie dosownym spada
z nieba. Jej moliwoci wyko-
rzystania s bardzo interesuj-

ce, ale sama rolinka silnie tok-

syczna tak e nawet jej opary

powoduj mier rolin, zwie-

rzt i ludzi (znacie moe „Dzie
Tryffidów”? Co to podobnie
brzmi - Naczelny). Dlatego te
ONZ postanowio rozprawi si
z NOD przy pomocy swej orga-

nizacji militarnej o nazwie GDI
(Global Defence lnitiative).

stoi 15 rónorodnych misji. Au-

torzy nie ograniczyli si bowiem
do standardowego w „Dune II”

i przewaajcego w „Warcrafcie”

schematu „dwie bazy po prze-

ciwnych stronach planszy

i zniszczy wszystkie jednostki

oraz budowle przeciwnika”.Cz misji rzeczywicie spro-

wadza si do tego, ale nawet
wtedy dorabia si temu jak
ideologi. Zreszt niemal we
wszystkich misjach miejsce bu-

dowy bazy wybiera dowódca.
Jednak prócz standardowych
misji mamy jeszcze cay zbiór

nowych typów. Sabota bazy

wroga, wykradzenie superwa-
nej substancji z jego bazy, znisz-

czenie wszystkich wyrzutni ra-

kietowych na mapie, odnalezie-

nie i odbudowanie zniszczonej

bazy, dopadnicie i zabicie wro-

giego naukowca, ukrywajcego
si w okolicach bazy przeciwni-

ka, a nawet tak skomplikowane
misje jak zdobycie bazy przeciw-

nika, by rozwin tam produkcj,
przechwyci drug baz prze-

ciwnika, gdzie produkowane s

mobien wyrzutni rakiet,

NOD - czog ogniowy, wiee
wartownicze NOD strzelaj ra-

kietami, wiee NOD - z lasera.

Rónic jest wicej i dziki nim
mona rozegra obydwie kam-
panie nie nudzc si, bowiem
zmieni trzeba bdzie taktyk
dostosowujc j do nowych ty-

pów uzbrojenia.

Prócz rodzajów broni róny
jest take styl prowadzenia wal-

ki. Dobrzy faceci z GDI walcz
tylko z NOD chronic ludno
cywiln, wioski itp. Panowie
z NOD strzelaj natomiast do
wszystkiego, co si rusza, a na-

wet stoi i nie naley do organi-

zacji. NOD stosuje te chwyty
poniej pasa w postaci dezin-

formacji, zrzucajc na GDI od-

powiedzialno za mordy lud-

noci cywilnej.

Tyle fabua. Pora przej do
porad praktycznych.

Dowodzenie i podbijanie -

kilka porad praktycznych
1. Rozrodkowanie piechoty.

Piechota cisku nie lubi, zwasz-

cza gdy prze-

ciwnik dys-

ponuje mio-

taczem po-
mieni, grana-

tem lub stara

si po na-

szych lu-

dziach przeje-

cha czo-
giem. Wtedy
jeden pomie,
granat czy

czog i wszys- JT
cy zgrupowani
kocz sub. ^
W tym wypad-

taMjpJ hasbw
„w jednoci si-

ta” naley zro-

zumie nieco

inaczej i porozsta-

wia onierzy w bezpiecz-

nej odlegoci, nalepiej w tyra- i

lierze (opcja rozrodkowania
czasem dzial^ilezbyt prawido-

wo). Oczywicie moe si zda-

rzy, e co wjedzie w rodek ty-

raliery, a nasi uebrojeni po zby
j

onierze (znów oranaty/miota-
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cze) sami si wykocz, ale to

ju ryzyko zawodowe.
2. Bazy wroga. W miar moli-
woci wrogich baz nie nisz-

czy. Dostarczaj bar-

dzo cennego
sprztu, pozwala-

j przenie pro-

dukcj na lini

frontu. Najwa-
niejsze obiekty

do zajcia to Bar-

racks/Hand of

NOD (moemy
zacz produko-

wa inynierów
i zaj nimi kolej-

ne budynki) oraz

Construction
Yard, dziki cze-

mu pozbawiamy
przeciwnika przy-

jemnoci wzno-
szenia jakich
wieyczek war-

towniczych
w trakcie nasze-

-* go triumfalnego

pochodu przez

baz.

3.

Nie stawia piecho-

ty na polach Tyberium, bo
jej to szkodzi. Z czasem wy-

jania si dlaczego.

4.

Spotkanie z czogiem.
W przypadku trafienia na czog
przeciwnika naley mu podesa
w miar moliwoci jak jed-

nostk piechoty. Dopóki nie

wpadnie na pomys rorjechania

jej, mamy czas na zastanowie-

nie, co robi: atakowa czy ucie-

ka (jeli zdecyduje si nie strze-

la mamy sporo czasu).

5. Gocie. Napade na prze-

ciwnika i atak nie powiód si,

spodziewaj si wkrótce goci
we wasnej bazie.

Ocena
W tej grze na pochwa zasu-

guje niemal wszystko. Grafika

doskonaa, cho tylko 320x200
w 256 kolorach. Plastyczne ma-

py terenu z agodnymi i stromy-

mi górskimi zboczami, rzeki

z wodospadami i gazami na
brzegach, brody i mosty, drze-

wa i zabudowania wiejskie -

wszystko to wyglda wspania-

le. Czas midzy misjami wype-
niono krótkimi filmami pokazu-

jcymi co si z grubsze stao
lub stanie (np. prezentacja bro-

ni nowego typu). Wyglda to na

mix prac wykonanych
w 3D Studio (a mone na Silico-

nach?) z filmem. Efekt napraw-
d warto zobaczy. „C&C" jest

pierwsz gr, w której kad
wstawk filmow ogldaem
z przyjemnoci i zainteresowa-

niem. Sceny prawie si nie

powtarzaj, robi wraenie ja-

koci grafiki i niele wprowa-
dzaj w atmosfer, która moga
by by jeszcze lepsza, gdyby
nie wyczuwalna sztuczno po-

czenia kolejnych misji.

Z opcji gry wyrónibym bar-

dzo atwe zaznaczanie oddzia-

ów i czenie ich w grupy. Je-

r: den klawisz myszy, dwa kla-

wiatury i moemy rusza si
grup jednostek. Na wyrónie-
nie zasuguje te moliwo us-

tawienia wszelkich parametrów
obrazu i dwiku programowo.
Nawet szybko moemy do-

wolnie regulowa, dziki czemu
unikamy duyzn w momentach,
gdy nic si nie dzieje w polu,

a w fabrykach praca wre (pod-

krcamy tempo i wrze szybciej).

Twórcy zadbali równie o gra-

czy sieciowych. Wiadomo, e
w domu nikt normalny sobie

sieci nie postawi (dewiantów
z góry przepraszam - Twoje
szczcie, e przeprosie - Na-

czelny), a granie przez telefon

grozi bankructwem lub frus-

tracj, ale spróbowa warto -

do 4 osób, ustalanie penych
regu gry, moliwo zawierania

przymierzy, no i bezporednia
rywalizacja z przeciwnikiem,
który ma mózg zamiast proce-

sora - to niezaprzeczalne uroki

gry sieciowej.

Nie gorzej prezentuje si stro-

na dwikowa. Dynamiczna mu-
zyka (kilkanacie utworów), krzy-

ki gincych onierzy, informacje

podawane w trakcie gry, a doty-

czce nowo wybudowanych jed-

nostek, potwierdzenia przyjcia

rozkazów czy postawienia no-

wych budynków doskonale uzu-

peniaj warstw wizualn.
Gdy doda si do tych zalet

znakomit grywalno zapew-
nion dwoma rónymi kampa-
niami, rónymi rodzajami uzbro-

jenia walczcych stron, rodzaja-

mi terenu i rónorodnoci mis-

ji, realizm (gdy strzeli si z mio-

tacza pomieni w drzewo, zaczy-

na ono si pali), dynamizm ak-

cji, mona powiedzie, e
„C&C” to gra niemal doskonaa.

Niemal, bowiem wród licz-

nych zalet znalazem dwie wady.

Zaliczybym do nich zbyt du
jak na mój gust czstotliwo
wieszania si programu (3 razy

na 3 dni; pomaga czste robie-

nie save'ów) z komunikatem b-
du i niekiedy obdna pasyw-
no przeciwnika sterowanego
przez komputer. Mona koo je-

go oddziau przej i nic (rozejm

czy co?). Dopiero strza powo-
duje reakcj. Faktem jest, e ten

sam algorytm umoliwia wietne
kontruderzenia na baz przeciw-

nika po wytrzymanym natarciu.

Miadca przewaga zalet

nad wadami pozwala sdzi, e
„C&C” stanie si przebojem.

A to powinno skoni do ryche-
go wypuszczenia „Command &
Conquer 2: Tiberian Sun" (co

zreszt jest zapowiadane), cze-

go sobie i Pastwu ycz.

Sir Haszak

Producent: Virgin/ Westwood
Studios

Rok produkcji: 1995
Dystrybutor: IPS Computer
Group
Komputery, na których pdzi:
PC 486 DX33, 8MB RAM, CD-
ROM

1 Command & Conguer



Kiedy zobaczyem wersj beta,

pomylaem „Co z tego b-
dzie!”. Gra wygldaa bardzo

przyzwoicie - przygodówka,
wszystkie komentarze digitalizo-

wane, grafika niczego sobie,

nastrojowe to muzyczne. Szyko-

wa si hit, co naprawd ekstra.

Kiedy dostaem pen wersj
spodziewaem si, e bdzie ona

„doszlifowana”, okraszona rze-

czami niedostpnymi w demon-
stracyjnej i w peni gotowa do
gry... Niestety, nic z tego.

Pena wersja to te same cztery

dyski które ju widziaem, wzbo-

gacone ledwo o dwa poziomy.

Beznamitny gos muzyka dos-

tatecznie obrzydzi mi zabaw,
a monotonno dobijaa mnie

z kad minut. Wszystkie „za-

gadki” (w cudzysowiu, bo nie

jestem przekonany co do adek-

watnoci tego sowa w przypad-

ku „POLTERGEISTA”) s sche-

matyczne, nie ma ani upywaj-
cego czasu, który przyprawia

kadego gracza o dreszczyk

emocji niezbdny w przygodów-

kach, ani depczcych po pitach
potworów. Zero dynamiki. Tak,

tak wiem, nie mog si zdecydo-

wa - raz mówi, e za duo ut-

rudnie, innym razem, e atwiz-

na. Ale jeli nie utrudnienia, to

mona byo chocia zrobi intro,

troch wicej przeraajcych
sampli, skowyt wilka, animacje,

walki. A tu cienko i pusto. Mimo
wszystko da si w to gra, ale

szykowao si co lepszego...

•••
Tak wic Ty, odwany gier-

mcze wykazae si jako jedyny

odwag niezbdn w pokonaniu
Poltergeista. Wiem skdind, e
rozumem nie grzeszysz, a zatem

pozwól mi pomóc Ci w wyzwa-
niach umysowych... W mrocz-

nym zamczysku, siedzibie

wiedmy - pierwszej z dwóch
sug Poltergeista - przede

wszystkim przeszukaj wszelakie

rozcignite na ziemi skóry. Pod
nimi najczciej znajdziesz cen-

ne w pokonaniu ducha przed-

mioty. Pewnikiem rycho znaj-

dziesz wytrych. Nim to otwo-

rzysz skrzyni, z której wyjmiesz

zwierciado. Czar zamiany w ko-

neksji z klepsydr rozetrze wro-

ta do drugiej czci zamku.
W niej natkniesz si na piercie
i trzy symbole róy wiatrów,

w drodze jednako zmuszon b-
dziesz do uycia zwierciada.

Pooysz je tak, aby promie
magiczny odbi si od jego po-

wierzchni. Potem zawrócisz, aby

pooy wszystkie cztery sym-
bole na róy wiatrów. Tedy ot-

rzymasz urok wichru. Ony czar

uyty z sakw da Ci sposobno
do przejcia przez opary kwa-

sów. Napotkanemu szewcowi
podaruj buty - odwdziczy Ci
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si motkiem. Jego to

uyj na czerepie,

a wygrzebiesz ze rod-
ka klejnot. Ofiaruj go \ ^

gnomowi, a ten da )
prt. Ostryga podwa-
ona nim ukae per
najprawdziwsz. Rzy- f

'

gacz wymieni si za

miedziany klucz. Otwo-
rzysz drzwi, aby wnij
do starowinki. Tam czarem al-

chemii i kamienn kul zmienisz

klucz z miedzianego na szcze-

rozoty. Pójd do gnoma i rzu
na niego urok godu. Poczstuj
go padlin, na któr rzuci si
zachanna bestyja, ae ino pisz-

czel ostawi, który rycho zabierz.

Maska i czar strachu zmusz
babci do oddania niezbdnej
ingrediencji kwasu trupiego -

ka wampierza. Pobiegnij czym
prdzej do rzygacza i daj mu do
poknicia piszczel i zb. Zwróci

ci od serca wszystko w postaci

kwasu trupiego. Ta koszmarna
ciecz pozbawi wiedm mocy
w jej komnacie, do której drzwi

otworzy Ci klucz zoty.

W twierdzy Danghora pierw

wyiskaj wszelkie dostpne kty
i we co znajdziesz. Za monet
i sztylet srebrny zotnik da Ci

srebrn brosz. Teraz wywa
jedne z drzwi w poudniowym
skrzydle twierdzy. Tame pomó
starowince uywajc czaru

zdrowia i zió, a w podzice

Z ejggsrp****
III llll! III

• iuliiiiS! * ! I?

magicznej i ingrediencji, ale...) -

pamitaj jeno, by mie ze sob
monet. Nie wiem skd u trolla ta

rycerska bro, ale dostaniesz od

niego miecz. Blacha i sierp przy-

dadz si w okolicy golema
Rzu na niego czar pracy, a zdo-

bdziesz kolejny klucz. Na dziu-

rawej cianie uyj kilofa, a desk
na przepaci. Czar przemiany

i ksika niech posu do zmia-

ny miecza w Miecz Mocy. Nim to

pozbawisz zoliwego ducha pra-

wa do nawiedzania królestwa.

yiminii



Dystrybutor w Polsce:

IPS Computer Group Sp. zo.o.

02-916 Warszawa, ul. Okrna 3

tel. 642 27 66

Electronic arts
by Pioneer Productions™
and Electronic Art Canada

Prowad samochody swoich marzejft t prdkoci,,,
ponad 240 km/h

Przebój z maszyn SDOjBerilesiony m PC - takiego seena^
rlusia nie stworzyn^^^H w marzeniach,

owoeiesne modelelifiine, widowiskowe kolizje

I wywrotki.

Moliwo pojedynków za porednictwem modemu
lub zcza serial.

Krajobrazy w technice 3D 1 cyfrowo opracowany dwik,
j

Siedem wyjtkowych torOw, na które skada si 100 km drogi

odtworzonej z fotograficzn dokadnoci,

Prowadzisz najlepsze samochody wiata z karkoomn
prdkoci po najszybszych drogach I torach, jakie mona
sobie wyobrazi! The Need For Speed Jest pierwsz gr,
która pozwala przey przypyw adrenaliny towarzyszcy
prowadzeniu noyyeczesnyeh samochodów na granicy Ich

moliwoci, otrze si o ryzyko mierci na drogach stwoj

nych z fotograficzn dbaoci o szczegóy.
Pikna grafika w wysokiej rozdzielczoci, super szyj

trójwymiarowe procedury graficzne, niezwykle dojd
modele fizyczne 1 16-bltowy, cyfrowy dwik, sprj

nigdy nie bdziesz mia dosy,,, The Need foL



KOMPUTERY

• Microsoft legalne oprpogramowania

• Niezawodne, Tanie

2 lata gwarancji, 3 lata bezpatnego serwisu na terenie caego kraju, telefoniczny support techniczi

Komputer BAZA
dla ucznia

486/66, 4 MB RAM, IB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB monitor color 14”

LR, SVGA, klawiatura,

DOS 6,22

multimedia

486/66, 4 MB RAM, IB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB, CD-ROM, karta

dwikowa, monitor color

14” LR, SVGA, grafika 1 MB
IB, klawiatura, DOS 6,22

profesjonalny

Intel Pentium 90, 8 MB
RAM, PCI, mini-tou>er, FD
1,44 HDD 540 MB, monitt*

color 14 ” LR, SVGA, grafika

1 MB PCI, klawiatura, DOS
6,22

„3$7
*

HillS dla ucznia multimedia

1 uplata 861,-

222,-

1455

r

375,-
12 rat po

Oferujemy po atrakcyjnych cenach: drukarki HP i akcesoria, fax/modemy, akcesoria sieciowe i oprogramowanie

Biaystok

ul. Bema 102

tel. 42 86 92

Bielsko-Biaa

ul. Wyzwolenia 7

tel. 14 74 42

Bydgoszcz

ul. Karowicza 26

tel 41 72 87

Gdask
ul. Grunwaldzka 481

tel. 52 50 11 w. 285

Gdynia

ul. lska 35/37 p. 319

tel. 21 18 06

Katowice

ul. Jesionowa 9A

tel. 58 20 62

Kielce

ul. Lena 1

tel. 42 972

Kraków
ul. Racawicka 56

tel. 34 32 17

Lublin

ul. Narutowicza 62

tel. 20 317

Lódi

ul. Jaracza 19

tel. 30 21 74

Olsztyn

al. Warszawska 79/81

tel. 27 01 73

Pozna
Osiedle na Murawie 3

tel. 21 32 57

Rzeszów
ul. Staszica 15B

tel. 42 722

Szczecin

ul. Konopnickiej 25

tel. 87 83 05

Toru
Szosa Chemiska 128

tel. 266 51

Wrocaw
ul. Jedn. Naród. 43/45A

tel. 21 31 94

Warszawa
ul. Powsiska 22A
tel. 642 19 14

ul. Popieuszki 19/21

tel. 33 90 30

Zielona Góra

ul. Sikorskiego 60/1

tel. 27 02 23



W szelkiego rodzaju

bijatyki ciesz si
niesabncym po-

wodzeniem. Jedn
z tego typu gier jest wydany
przez firm Mirage „Taekwondo
Master”. Zastanawiaem si jak

najkrócej mona by odda klimat

tej gry i wydaje mi si e najlep-

szym stwierdzeniem byoby:
skrzyowanie „Mortal Kombat"
.Franko”. Nie inaczej. Postacie

s dygitalizowane (jak w „Mortal

Kombat”), a ich animacja pynna
efektowna, cho nie a tak

moe uczestniczy od 3 do 6

osób, niestety komputer nie moe
w tym przypadku zastpi jedne-

go z graczy.

W zmaganiach z komputerem
przed kad walk moemy wyb-

ra sobie, któr z postaci chcemy
gra. Jeeli zwyciymy, przecho-

dzimy do nastpnego przeciwnika.

Poraka oznacza kolejn prób,
ale eby nie byo zbyt prosto pod-

czas caej gry moemy wykorzys-

ta tylko trzy szanse. Trzykrotnie

znalezienie si na deskach ozna-

cza dla nas koniec turnieju.

nieju decyduje liczba zwycistw,

gdyby to jednak nie byo wystarcza-

jce, brane s take punkty, które

po kadej walce dostaje zwycizca.
Jak ju wczeniej wspomniaem

w grze bierze udzia 6 zawodników:

Komandos - sierant w stanie

spoczynku. To naprawd brutalny

i bezwzgldny przeciwnik;

Mariano - poszukiwa odpowia-

dajcej mu sztuki walki. Teraz wró-

ci z Tajlandii, gdzie zgbi tajniki

Muay Thai, bo okazao si, e tyl-

ko u nas moe znale godnych
przeciwników;

krwawa - w kadym razie nie ma
fatality i magicznych ciosów.

Z kolei ta przypominaj mao
starannie narysowan grafik
z „Franko”, za to oddaj znako-

micie polskie klimaty - walka
przed kocioem, pomazanym
murem czy na parkingu ze star
syrenk.
Do wyboru mamy 3 warianty.

Po pierwsze moemy gra z kom-
puterem, po drugie mona rozeg-

ra sparing z koleg, a ostatni
moliwoci jest turniej, w którym

Taekwondo

Master

A \

Grajc z koleg kady
moe wybra dowolne-

go zawodnika. Obaj
gracze mog gra t
sam postaci, wtedy
zawodnicy bd róni
si kolorami ubiorów.

W turnieju kady z gra-

czy wybiera innego za-

wodnika, a nastpnie
kady z kadym rozgry-

wa po dwa sparingi.

Aeby szanse byy bar-

dziej wyrównane, w dru-

giej walce zamieniane

s strony, z których star-

tuj zawodnicy, a co za

tym idzie równie joys-

ticki. O wygranej w tur-

Master - to prawdzi-

wy mistrz kopni.
Wielu z jego przeciw-

ników zakoczyo
swoj karier z po-

wodu licznych otwar-

tych zama;
Trocek - wychowa
si na polskiej ulicy.

Cho nigdy nie uczy si sztuki wal-

ki w adnym z klubów, potrafi sobie

radzi nawet z prawdziwymi mis-

trzami. Pozostawia po sobie tylko

trudne do zidentyfikowania zwoki;

Jack - praca w UOP-ie, wyrobi-

a w nim brutalne metody pracy.

Z czasem sta si tak okrutny, e
zosta zwolniony. Ten, kto podpisa
t decyzj zosta totalnie zmasak-
rowany i wrzucony do Wisy. Z To-

b bdzie podobnie, jeli z nim

zaczniesz;

Si Fu - uczy si walczy
w klasztorze Shaolin. Terazs tam
tylko pustki - pozabija wszystkich

walecznych mnichów.

Wszyscy bohaterowie dysponuj
czterema podstawowymi i wspólny-

mi dla wszystkich ciosami, a oprócz

tego kady z zawodników ma jesz-

cze 4 specyficzne dla niego techni-

ki. Postacie s adnie zdigitalizowa-

ni i kontrastuj do mocno z ndz-
n grafik w tle.

Na pocztku gry moemy sobie

obejrze intro, w którym zawodni-

cy demonstruj efektowne techniki

Taekwondo. Wyglda to przyzwoi-

cie, chocia czytajc na pudeku
e gra posiada „ponad 700KB digi-

talizowanego, animowanego intro”

spodziewaem si czego lepsze-

go. Wad gry jest to, e nie mona
jej zainstalowa na twardym dys-

ku, ale przynajmniej doczytywanie

z dyskietek odbywa si szybko
i sprawnie.

Podsumowujc „Taekwondo
Master” jest jedn z lepszych pol-

skich gier. Program wykonany
jest bardzo przyzwoicie (z wyjt-
kiem grafiki w tle), a przez cay
czas towarzyszy nam bardzo dy-

namiczna muzyka. Grajc w t
gr na pewno bdziesz si zna-

komicie bawi, a jeli zagrasz

z kolegami zabawa bdzie napra-

wd przebojowa. Pozostaje tyl-

ko gra i czeka na „Taekwondo
Master 2"...

BADJOY



Crystals of Arborea

Niewiele osób wie, e tak nap-

rawd historia najsynniejszej

komputerowej trylogii RPG „IS-

HAR" zacza si wanie od gry

„Crystals of Arborea". Kraina Ken-
doria, w której zmagalimy si
z zadaniami postawionymi nam
w trzech kolejnych czciach na-

zywaa si kiedy inaczej - Arbo-

rea. To jedyna kraina jaka pozos-

taa po kataklimie wywoanym
przez bogów, ostatni przyczóek

istot rozum-

nych, na któ-

rym miaa si
rozstrzygn

odwieczna walka Dobra ze Zem.
Wysp Arborea zamieszkuj

trzy rasy: elfy, orki i mroczne elfy.

Te dwie ostatnie rasy zostay wy-

paczone i owadnite zem Mor-

gotha, który uywa ich jako swoich

popleczników. Jedyn nadziej na
przywrócenie starego porzdku
i pokonanie Morgotha jest odnale-

zienie czterech Krysztaów Har-

monii i umieszczenie ich w przez-

naczonych do tego celu wieach.

Tego zadania podj si ksi Ja-

rel, tworzcy wraz z szecioma
miakami druyn sterowan
przez gracza. Zadanie niby proste,

a jednak próbujc je wykona ma-
my zapewnione co najmniej dzie
wspaniaej rozrywki.

Gra technicznie jest cigle ca-
kiem nieza, na co skadaj si
wspaniae plenery tworzone tech-

nik znan z „Ishar-ów” i starannie

dopracowane sylwetki postaci.

Z pewnoci mona ponarzeka
na zbyt statyczne otoczenie, ale

wszak w grach RPG chodzi raczej

o przeywanie przygód poprzez

wyobrani, a dla tej przy-

gotowano wystarczajcy
materia audio-wizualny,

aby kady móg poczu kli-

mat i „wej” w przedsta-

wiony wiat.

Gra nie zestarzaa si.

Nawet teraz po latach war-

to do niej wróci, a dla tych

którzy w ni nie grali b-
dzie z pewnoci jednym
z lepszych RPG na kom-
puterze, oczywicie wród
caej plejady wspomnia-
nych wczeniej „Ishar-ów”.

EMILUS

Dystrybutor: Mirage

Komputer: PC, Amiga
Cena: 24,00 z

Metal

Mutant

Byo to dawno temu, kiedy pi

wszy raz miaem do czynie-

z Amig, jedn z gier które prze*

nay mnie do tego sprztu :

wanie „Metal Mutant". Nie v. •

kao to jednak ani z tego, e b

ona za darmo (jeszcze nie bye i

tawy antypirackiej) ani z tego.

miaa fajn nazw - po prostL

:

a adna. Mógbym si rozwcc

dugo nad tym, co rozumiac

wtedy pod pojciem adna, ale

:

wiem tylko, e podobaa mi si
dosy dopracowana grafika 5

To nie byo budowane ze zw
ych wypenionych danym kolof

powierzchni, ale miao kilka p*2:

czyzn, na których co si c sk-

ruszao, ot takie zwyke rzei

które znajdziemy w kadej pi
citnej grze wydanej dzisiaj. I

wanie: wydanej dzisiaj, wtedy

:

to istny majstersztyk.

Drug rzecz bya sama kr

cepcja poczenia strzelanki z e

mentami logicznymi. Oto mam
dyspozycji supernowoczesn;
robota, który moe przybiera *

róne formy - taki terminator. 1
chodzi tu jednak o to, aby jak

-

The Lineker Collection

Pakiet „The Lineker Collection”

jest pigu rozrywki dla fanatyków

piki nonej. Zawiera a cztery gry

poruszajce tematyk kopan. Nie

miejmy zudze, e s to jakie

wybitne tytuy, dorównujce takim

gigantom jak „Sensible Soccer"

czy „Premier Manager 3”. S to

gry stare - pewnie dlatego znalaz-

y si w tej rubryce - ale majce

w sobie co co pozwala jeszcze

w nie troch pogra.
Pierwsz z nich jest „Internatio-

nal Soccer Challenge". Prosta pi-

ka nona, moemy wybra wasn
druyn, mamy dostp do podsta-

wowych charakterystyk pikarzy,

przystpujemy do mistrzostw i ty-

le. Reszta to ju seria mrocych
krew w yach pojedynków na mu-

rawie, prze-

piknych bra-

mek i wrzasku

rozhisteryzo-

wanych kibi-

ców. Jedn
z ciekawszych

rzeczy w grze

jest pole widze-

nia. Zastoso-

wano tu jake
dawno ju nie

spotykany wi-

dok zza pleców

sterowanego
przez nas pi-

karza. Graficz-

nie zrobiona

cakiem przyz-

woicie, gra si
cakiem dyna-

micznie.

„Italy 1 990” to

rozgrywki o wir-

tualne Mistrzostwo wiata w pi

nonej. I znowu wybieramy sdc

jedn z druyn startujcych w ta

tym roku i rozgrywamy koler

spotkania. Grafika przeci
ogólnie gra si tak sobie.

„Gary Lineker’s Hot Shots

'

trzecia z pakietu gier pikarski

Stylem przypominajca tror

„Microprose Soccer". Tak jak :

wyej klasyczne roz-

grywki midzy kolej-

nymi druynami. Do-

datkowym elemen-
tem jest sdzia ko-

mentujcy sytuacj
na boisku, a i wlepia-

jcy z upodobaniem
kartki. Mio si gra,

aczkolwiek daje si
na pierwszy rzut oka

stwierdzi, e od
tamtych czasów od-

by si postp
w dziedzinie gier pi-

karskich.

Ostatnim tytuem
w zestawie jest „Fo-

otballer of the Year
2”. Bardzo przyzwoi-

cie zrobiona gra,

meneder nie druy-
ny ale pikarza, który

ma si sta gwiazd.



Kasparov’s Gambit

Grand Slam Bridge II

szybciej naciska przycisk „FIRE”,

ale o to aby w kadej kolejnej lo-

kacji wykorzysta optymalnie

umiejtnoci poszczególnych
form. Na ile zostanie wykonane
zadanie to jak zwykle zaley od

operatora, czyli gracza.

No tak, powiedziaem o tym, e
naley pokonywa kolejne lokacje,

ale po co to wszystko. „Metal Mu-
tant" nie odstpuje od kanonu gier

atwych i take posiada heroiczn
legend.

Oto nasz robot wyrusza na ratu-

nek kolonistom z planety Kronox.

Planet opanowa zy i podstpny
komputer, który mia bezpiecznie

sterowa ca koloni. Wida szaj-

ba mu odbia (to si czsto zdarza

w bajkach o robotach i kompute-

rach przyszoci) i zapragn do-

wodzi organizmami biakowymi.

Czy tytuowy Metal Mutant dotrze

na czas do samego serca kompu-
tera i czy wyrwie mu wtyczk z za-

silania, o tym z pewnoci przeko-

nacie si w troch nudnej, ale

przyzwoicie zrobionej grze „ME-
TAL MUTANT”.

EMILU
Dystrybutor: Mirage

Komputer: Amiga, PC, Atari ST
Cena: 24,00 z

Na jednej pytce CD znalazy si
dwie gry dla intelektualistów:

bryd i szachy, które jakkolwiek

maj ju swoje lata, to jednak ca-

kiem niele si trzymaj.

„Grand Slam Bridge II", sequel

popularnego „Cybrona", niewiele

si zmieni pod wzgldem opcji.

Zmienia si grafika z trybu teksto-

wego na VGA i doszed samou-
czek, który w 1 0 rozdaniach obja-
nia tajniki bryda. Najpierw mona
sobie wszystko o rozdaniu prze-

czyta, a póniej to, co si wyczy-

tao przetrenowa na kartach. In-

terfejs take uleg zmianie, cho
nie mona powiedzie, e na lep-

sze. Nie zauwayem by zmieni

si poziom gry, wic chyba dopie-

ro wersja windowsowa tego prog-

ramu ma „ulepszony” algorytm,

dziki któremu nie da si w ni
gra. Wersja DOS-owa jest pod
tym wzgldu w porzdku.

„Kasparov’s Gambit” to do
rozrywkowe podejcie do sza-

chów. Cho firmowane s nazwis-

kiem mistrza wiata (z którym

mona si zreszt zmierzy), zna-

nych postaci znajdziemy w progra-

mie znacznie wicej: mona zag-

ra z Einsteinem, Skodowsk-Cu-
rie, Edisonem, Stalinem. Kady
komputerowy przeciwnik ma przy-

porzdkowany ranking szachowy
oznaczajcy si z jak gra (lub

powinien gra; jak jest naprawd
musieliby ustali szachowi eksper-

ci). Zaczynajc jestemy na sa-

mym dole hierarchii, by w miar
kolejnych zwycistw pi si do
góry. Wród gambitów Kasparowa
znajdziemy take 500 partii histo-

rycznych, które moemy odtwo-

rzy bd rozwizywa jak zada-

nia. Prócz tego s wszystkie stan-

dardowe opcje. W sumie cakiem
nieza zabawa.
Zestaw jest godny polecenia

wszystkim mionikom gier wyma-
gajcych wicej amania gowy ni
joya.

Sir Haszak

Dystrybutor: IPS Computer Group
Komputer: PC 386-CD
Cena: 48,80 z

Mona si pokusi o stwierdzenie,

e jest to strategia, lecz dosy
prosta. Gra si cakiem sympa-
tycznie, niestety krótko.

Gównym argumentem aby
sign po ten pakiet jest z pew-

noci ch przypomnienia sobie

jak kiedy wyglday gry pikarskie

(wszystkie z nich wydane zostay

na ZX-Spectrum) i zagrania w nie

jeszcze raz. Niestety wszystkich

cztery zostay ju nadgryzione z-
bem czasu i miao mona je zak-

walifikowa do gier z przeszoci.

EMILUS

Dystrybutor: MarkSoft

Komputer: Amiga
Cena: 30,50 z



VIRTUA CHESS
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o i doigralimy si
- mamy kolejne

szachy na peceta.

W zasadzie to na-

wet dobrze - mimo
e w szachy gra
umiemy tylko tro-

szeczk, to i tak

zawsze przesuwanie figurek po
aciatej tabliczce sprawiao nam
du przyjemno. W

^
kocu

za mona nawet napuci na
siebie dwa programy szachowe
i patrze jak si biedaczyska

mcz, che, che...

Nazwa „Virtua Chess” suge-

rowaaby jakie podobiestwo
do „Virtual Poola” - tak przynaj-

mniej mylaem sobie otwiera-

jc pudeko. Byoby to cakiem,
cakiem - pokoik z szachowni-

c, publiczno i tak dalej.

Có - troch si rozczarowa-

em. „Virtua Chess” to bowiem
program szachowy jak najkla-

syczniejszy. Jedyn graficzn
nowoci jest moliwo obra-

cania trójwymiarowej szachow-
nicy z figurkami (widocznej

w jednym z okienek) na wszys-
tkie moliwe strony - ale to

przecie byo ju (no, prawie)

w „Chessmaster 3000”.

Nie znaczy to bynajmniej e
„Virtua Chess” jest gr niedob-

r. Wrcz przeciwnie - s to so-

lidne, dobrze opracowane sza-

chy, o cakiem sporych moli-
wociach.
Mimo e program ten nie wy-

korzystuje „Windows”, to i tak

korzysta z okienek i menu, ba

mamy nawet klepsydr, bardzo
adnie animowan. Liczba mo-
liwych do otwarcia okien moe
przyprawi o ból gowy - a ju
na pewno moe spowodowa
zupeny baagan na ekranie. Na
cae jednak szczcie „Virtua

Chess” pozwalaj na gr nawet
w rozdzielczoci 1024x768x256
(na kartach wyposaonych
w VESA), co naprawd robi

wraenie.
Wygoda obsugi jest umiarko-

wana. Mamy co prawda dwa ro-

dzaje szachownic w kilku po-

dodmianach, dwa zegary sza-

chowe, list posuni i nawet
wywietlark ruchów wpisanych <

z klawiatury ale brakuje jednak

uatwie dla pocztkujcych.
Szkoda, e nie ma moliwoci
przeanalizowania sytuacji na
planszy, a podpowiedzi kompu-
tera ograniczaj si jedynie do
zaproponowania nastpnego
posunicia. Po uchwyceniu figu-

ry mysz nie s te podwietla-
ne pola, na które moemy j

przesun - a to bardzo poma-
ga osobom dopiero poznajcym
tajniki królewskiej gry. Có jed-

nak, „Virtua Chess” nie jest chy-

ba przeznaczona dla pocztku-
jcych - nie ma tutaj nawet prze-

wodnika po szachach - a wielka

szkoda, tym bardziej e gierka

wydana zostaa na CD-ROM.
Jak to zwykle bywa okienko,

w którym wywietlany jest trój-

wymiarowy widok szachownicy,

ni). Wygra z nim jest nieat-

wo - wydaje si by nieco lep-

szy od tego z serii „Chessmas-
terów”, aczkolwiek do Fritza mu
daleko. Dostpne s standardo-

we opcje rozwizywania zada
szachowych, nie ma jednak po-

rzdnej biblioteki partii, to zna-

czy jest, ale zupenie pozbawio-
na jakichkolwiek opisów.

Bardzo ciekawie wygldaj
moliwoci gry z drugim czo-

TITUS/YERSUS *95

MlRAG

E3 EU ES

w grze raczej me
pomaga i stano-

wi w zasadzie
tylko ozdobnik.

Wbrew temu, co
usiuje nam 0su-

gerowa intro, fi-

gurki umiesz-
czone na sza-

Yirtua
chownicy nie s
renderowane,
ale skadaj si
z wieloktów -

co robi takie so-

bie wraenie. Na
dodatek sama

w

chownicy, na które nastp
przesuwamy jego figury.

Brawa nale si autorom
system okienek i menu. I

do e s adne i funkcj

ne, to jeszcze dziaaj w m
taskingu (to znaczy - mo<
nimi manipulowa podczas gej

komputer „myli” nad nas

nym posuniciem). Fajna

take wielojzyczno pr

mu: jest angielski, niemi

francuski, hiszpaski i woski

!

ii ii ii il ii
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m
r on

szachownica jest jednolita

i pozbawiona tekstury, a to

przecie mia nawet (znowu?)
„Chessmaster 3000”.

Pozostaje zatem engine sza-

chowy i ten jest na szczcie
niezgorszy. Posiada rozsdn
bibliotek otwar, wykorzystuje

do zaawansowane techniki

przeszukiwania sytuacji (na

przykad potrafi wykorzysta
obliczenia z poprzednich posu-

wiekiem - gra bowiem mona
po kabelku, przez modem a na-

wet uywajc sieci lokalnej.

Nastpnym „wodotryskiem”
jest opcja podczenia sza-

chownicy Saitek Auto Chessbo-
ard. Dziki temu gra moemy
prawdziwymi pionkami na tej

samej zasadzie, na której dzia-

aj wszystkie „powane” kom-
putery szachowe - to znaczy
komputer podwietla pola sza-

Có - nie da si nazwa
gry rewelacyjn, aczkolwie

z drugiej strony w zasadzie

si przyjemnie. Dla niektói,

zalet moe by to, e nie

maga ona Windows. Z pew
ci nie naley jej kupowa
chcemy pooglda szachy,

li jednak mamy zamiar w m
pogra - to czemu nie...
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ul. Latawcowa 17, 60-407 Pozna, telVfax: (61) 47-72-93

Plac Strzegomski 5/7, 53-681 Wrocaw, tel./fax: (71) 55-70-42
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PC

1.SIM CITY 2000

2. OVERLORD
3. PREMIER MANAGER 3

4. DISCWORLD
5. DOOM II

6. F. SIM. 5.0

7. TIE FIGHTER
8. DESCENT
9. KA-50 HOKUM
10. LION KING

ATARI XUXE

1. AD 2044

2. SUPER FORTUNA
3. OSADNICY
4. MEGABLAST
5. HANS KLOSS
6. PROBLEM JASIA

7. SPY MASTER
8. ONE ON ONE
9. MIECZE VALDGIRA
10. ROAD RACE

ATARI XL/XE

1. OPERATION BLOOD
2. ROBBO
3. MOSKWA 1993

4. CYWILIZACJA

5. CAVEMAN

SHOOTEM UP

1. CHAOS ENGINE
2. DESERT STRIKE

3. SKELETON KREW
4. TOWER ASSAULT
5. GUARDIAN
6. ALIEN BREED 2

7. BANSHEE
8. PROJECT-X
9. ALIEN BREED *92

10. BLOOD MONEY

Lot przebiega spokojnie

wspaniae cukierki mitowe
„Wicherki”, mroona herba-

ta, din z lodem, tylko ste-

wardessy byy jakie taoe

ozibe - to wszystko jesz-

cze nie docierao do mme
jako ostrzeenie, ale raczeji

jako naturalne to mojef

podróy.

Jak doleciaem na miej-

sce, musiaem zaraz zao-y na siebie wszystko cc

miaem z ubra - szesna-
cie par majtek, pitnaci
par skarpetek, cztery pa^
dinsów, pi kurtek, trzyj

pary rkawic i wiele innyct

atrakcji. Tak wyposaony!
ruszyem do portu lotni-

czego, który by zwykymi
hangarem. Wewntrz
spotkaem „portiera", który!

oznajmi, e wiedzia o mo-

im przyjedzie i e pow>|

nienem wyruszy do swo-

jego obserwatorium (tez

nie wiedziaem o co cho-

dzi). Wtedy wycignem
super tajn teczk.

Zaczem wertowa
tkwice w niej pisma. Pc

skoczeniu czytania zapa-

em si za gow. Ogóln e

byo w nich napisane, e
mam przeprowadzi bada-

nie rynku komputerowego

na Antarktydziee. Zwiza-

ne to byo z jakim super

tajnym przedsiwziciem]
handlowym Naczelnego.

Có czyni rozpoczem
od „portiera”, ale on odpo-

wiedzia, e z komputerów!

to on ma tylko rczn praL

k i kilka latarek - to me
przedstawiao si zbyt op-

tymistycznie...

cig dalszy wystpi

KORESPONDENT
Z ANTARKTYDY

Zima wokó nas!

Tam u Was w domac
z pewnoci wygrzew
cie si w temperaturach

pokojowych, ewentu*
nie narzekajc na wyj1

kowo ciep temperatur

jak jest plus 10 stopn

Wszystko polega na

wzgldnoci, niewiele

rzeczy jest jednoznacz

nych w naszym wiecie
Ale zacznijmy od poczt
ku. Jaki miesic temi

wyjechaem na kolejn;

placówk „Top Secre
na Antarktyd - no wa
nie, po co? Có, by oc

górny nakaz, dostaen
subowe kapcie i czap

k uszatk, bilet na sa

molot, odpowiednie fur

dusze i musiaem poje

cha. W zasadzie otrzy

maem jeszcze cile po
ufn amane przez cik
tajne teczk od Nacze*

nego, ze wskazówkarr
od tego wanie, abyr
otworzy j dopiero ja*

wylduj na miejscu.

AMIGA 1200

1.

GLOOM
2. ULT. SOCCER MAN.

3. SIM CITY 2000

4. UFO
5. S. STREETFGIHTER 2

6. TOWER OF SOULS
7. FOOTBALLOF GLORY
8. ROADKILL
9. R, OF THE ROBOTS
10. GUARDIAN

NINTENDO

1. BATMAN RETURNS
2. JURASSIC PARK
3. DARKMAN
4. FAN. ADV. DIZZY

5. S. MARIO BROS 3

6. MICROMACHINES
7. CHIP & DALE
8. TERMINATOR II

9. GOAL5
10. D.J. BOY

NINTENDO

1. GALAGA
2. G.l. JOE 2

3. MACROSS
4. WARPMAN
5. KARATEKA

ADVENTURE

1. VALHALLA
2. MONKEY ISLAND 2

3. INDY

4. BENEATH A S. SKY
5. STARTREK
6. S. THE SORCERER
7. DREAMWEB
8. L. OF KYRANDIA
9. L. OF THE TEMPT.

10. MONKEY ISLAND

CD-32

1.

GLOOM
2. LEMMINGS
3. SUBWAR 2050

4. MICROCOSM
5. SUPERPUTTY
6. D-GENERATION
7. PGA
8. R. OF THE ROBOTS
9. JUNGLE STRIKE

10. UFO

C0MM0D0RE

1.

BATTLE SHIPS

2. MICR. SOCCER
3. MONTEZUMA
4. REVS
5. M. CARLO CASINO
6. GREAT COURT
7. DONALD DUCK
8. HAT TRICK

9. DRACONUS
10. PSYCHO PIG

C0MM0D0RE
1. GARFIELD
2. WIZARD’S LAIR

3. FLYING SHARK
4. WACKY RACER
5. SABRE WOLF

ARC. STRAT.

1.

CANNON FODDER
2. ELITE 2

3. LIBERATION

4. ELITE

5. SYNDICATE
6. SPACE HULK
7. ARMOUR-GEDDON
8. DYNABLASTER
9. THE KILLING CLOUD
10. HEIMDALL2

AMIGA

1. PLAYER MANAGER 2

2. SENSIBLE GOLF
3. COLONIZATION
4. S. W. OF SOCCER
5. ULT. SOCCER MAN.

6. PREMIER MANAGER 3

7. SUPER SKIDMARKS
8. SKIDMARKS
9. THEME PARK
10. FIFA INT.

AMIGA

1. THEME PARK
2. MORTAL KOMBAT 2

3. CMLIZATION
4. THE SETTLERS
5. DAWN PATROL
6. DEATH MASK
7. HISTORY LIN
8. ZAELAZN BRAM
9. SUPER FROG
10. MEGA-LO-MANIA

AMIGA

1. CISCO HEAT
2. EPIC

3. VROOM
4. YOGI’S BIG CLEAN
5. OUTRUN EUROPE

PLATFORM

1. LION KING

2. ALADDIN

3. JAMES POND 3

4. RUFFNTUMBLE
5. FLASHBACK
6. SOCCER KID

7. PUTTY SOUAD
8. BUBBLE’N’SQUEAK
9. SUPERFROG
10. NAUGHTY ONES

PC CD-ROM

1. DARK FORCES
2. DISCWORLD
3. TFX
4. DRAGON LOR
5. DESCENT
6. STARTTREK: F. U.

7. DOOM II

8. R. OF THR ROBOTS
9. CREATURE SHOCK
10. PGA

PC

1 . WARCRAFT
2. THEME PARK
3. HERETIC
4. GABRIEL NIGHT

5. ONE M. FALL2097

6. ECSTATICA

7. BATTLE BUGS
8. LITTLE BIG ADV.

9. MORTAL KOMBAT 2

10. ALONE IN THE D. 2

PC

1.

WING COM. ARMADA
2. ZOOL
3. COLORADO
4. MIJA
5. JANOSIK

RACING

1. SUPER SKIDMARKS
2. TURBO TRAX
3. SKIDMARKS
4. LOTUS
5. BUMP’N’BURN
6. FORMULA 1 GP
7. SUPERCARS 2

8. ROADKILL
9. LOTUS II

10. ATR



I*RKN L VI FI R ATA
najstarsze popularne czasopismo

i* Polsce. Wydawany
od 1985 roku. Ukazuje si co miesic w nakadzie

55 tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika

i ft redniozaawansowanego w po-

sugiwaniu si komputerem, niezalenie od wieku.

Redagowany dla osób, które:

>chc by na bieco z technik komputerow,
*chc doskonali swoje umiejtno),
>chc wiedzie co kupi,

•wykorzystuj komputer do nauki,

> lubi czasem zagra w co dobrego.

Meaiizaqi tycn potrze su stae rucryki

iprztu i Gieda, Po dzwonku, Co jest grane.

W kadym numerze konkurs i cenne nagrody

Cena detaliczna Bajda - 2,80 z, w
2,60 z.

Top Secret - wysokonaktadowy

ik powicony grom komputerowym i

IU, co si z nimi wie. Oprócz samych opisów

ismo obfituje w mapy, opwy sztuczek (Trps), a

awet kompletnych sposobów ukoczenia gry.

Cao uzupeniaj cieszce si dtf
d rubryki:

rzebojdw - jedyny w swoim rodzaju

wskanik popularnoci (i niepopulamoci)

poszczególnych tytuów dla kadego z kompu-

- przegld korespondencji redakcyjnej.

Trps’n Tricks - czyi zbiór porad i cudownych

sztuczek niezbdny dla tych, którzy 'utknli’,

albo maj "drewniane rceTL

detaliczna - 2,80 z, w

2,50 z.

lerat na TOP SBCRET przyjmuje take
'RUCH* S.A. na nastpujcych warunkach:

- Prenumerata przyjmowana jest tylko

kwartalne. Cena za czwarty

8,4 z. Wpat naley dokona do dnia 20

1 1995 r.

- Wpaty naley przesya do "PUCH* SA.
ul. Towarowa 28; nr konta PBK, XIII

arszawa. 370044-1195-139-11

przyjmuj równie ter

-RUCH" SA.
- Prenumerata za granic jest o t0G%

& Amiga -miesicznik po-

w caoci komputerom 064 i Amiga Je-

i lektur polecamy wszystkim

przyszym posiadaczom) tych popularnych

W C&A znale mo
kursy programowania relacje z copy

porady dla

o muzyce grsrfice, animacji,

najnowszych CO oraz opisy gier. C&A to

pismo w Polsce poruszajce tematyk C-64.

detaliczna - 2,50 z, w prenumeracie 2,20 z.

Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:



Odcinek

dla

poczty

j

Odcinek

dla

posiadacza

rachunku

j

Odcinek

dla

banku

j

Potwierdzenie

dla

wpacajcego

0® tamte)}

3 (pssaotej)

PRENUME RATA
Zapraszamy do

prenumerowania czasopism

Wydawnictwa Bjfeh.

Warunki prenumeraty:
Prenumerat mona rozpocz od dowolnego

miesica (numeru) i moe ona trwa od 3 do

12 miesicy.

Prenumerata zawarta przed upywem wano-
ci kuponu gwarantuje stao cen.

Przesyka pocztowa nie wymaga dodatkowych

opat.

Jak zaprenumerowa:
Aby zaprenumerowa które z naszych czaso-

pism, naley:

wyci znajdujcy si obok kupon,

do tabelek znajdujcej si z drugiej strony

wpisa odpowiednie liczby egzemplarzy i

czas trwania prenumeraty.

wypeni przekaz i wpaci odpowiedni

kwot na nasze konto bankowe,

Prosimy o staranne i wyrane wpisanie odpo-

wiednich liczb egzemplarzy. Za bdy wynika-

jce z niestarannego wypenienia formularza

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoci.

Prenumerat prosimy zamawia z co najmniej

miesicznym wyprzedzeniem.

Prenumerat mona take opaci w siedzibie

Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:
Cena rocznej prenumeraty jednego z na-

szych czasopism wysyanego za granic

poczt zwyk (wodn lub ldow) jest o 33 z
wysza od krajowej.

Wysyka poczt lotnicz zwiksza cen rocz-

nej prenumeraty o 147 z.

W przypadku zamówienia wikszej liczby eg-

zemplarzy wysyka jest tasza — prosimy

o kontakt listowny.

Reklamacje:
Jeli w cigu 2 tyg. od pojawienia si numeru

w kioskach przesyka nie nadesza lub zamó-

wienie zostao zrealizowane bdnie, prosimy

o kontakt z Wydawnictwem.

Najtaszym i skutecznym sposobem reklamac-

ji jest zgoszenie na kartce pocztowej (powinna

ona równie zawiera dane prenumeratora).

Reklamacje s realizowane natychmiast.

Reklamacje i pytania dotyczce prenumeraty

prosimy kierowa pod adres: Wydawnictwo

Bajtek, Dzia Prenumeraty, Suby Polsce 2,

02-784 Warszawa (lub telefonicznie w godz.

9-17, tel. (02) 644 77 37, prenumerat zajmu-

je si pani Alicja Baczyska).



SysOp ma gos

Ha! Wreszcie si stao. Nie nie,

jeszcze nie ruszya liga BRE. nie

dajcie ode mnie ebym o tym pi-

sa jeszcze we wrzeniu. Liga po-

woli szykuje si do startu, najpierw

w Warszawie, bo s kopoty z kon-

taktem z poudniow czci Pol-

ski. Ale - jak ju wpomniaem na
pocztku - nie o lidze dzisiaj b-
dzie gównie, a piciu cyferkach -

28800.

Do tej pory BBS korzysta z mo-
demu USRobotics 14400. Modem
by sobie niewielki, wewntrzny,
i cho róni tacy wieszali na nim

przy rónych okazjach psy, twier-

dzc e nie jest to sprzt profesjo-

nalny i uruchamianie na nim po-

wanego (? to nie moja opinia)

BBS-u to paranoja, bd, gupota ,

herezja i prototyp, modemik dziaa
jak may parowozik, nie robi b-
dów nigdy nie zawiód ani nigdy

nie zawiesi BBS-u. Nie rozwad-

niajc si z tymi zachwytami - by
to jeden z najlepszych kawaków
sprztu, jaki znajdowa si w BBS-
ie (wszystkie inne - takie jak twar-

de dyski, CD ROM, karta sieciowa

czy nawet pyta gówna - daway
mi si od czasu do czasu we zna-

ki, utrudniajc pynn I niezabu-

rzon prac caego systemu). Je-

dyny feler tego modemu polega

na jego niezbyt duej prdkoci
transmisji - 14400 to jak na dzi-

siejszy stan techniki nie jest ju
zbyt duo (cho do wielu zastoso-

wa w zupenoci wystarczy!)

Naleao co z tym zrobi. Tym
czym jest nowiutki modem Micro-

com Deskporte 28000. Rónice
midzy starym a nowym s dwie -

zasadnicze. Po pierwsze, nowy
jest dwa razy szybszy. Po drugie -

nowy jest zewntrzny, czyli musia-

em wygospodarowa w pomiesz-

ceniu w którym stoi BBS (przypoi-

nam - jest to moja kuchnia) dodat-

kowe dwie dziurki na wetknite

wtyczki od zasilacza. Sprawa
z rónych wzgldów nie bya ba-

nalna, ale nie bd wnika
w szczegóy natury kablowo-orga-

nizacyjno-rodzinnej. W chwili

obecnej modem (podczony do
gniazdka z jednej strony, a do
komputera z drugiej; zwaywszy
na to, e komputer te jest pod-
czony do gniazdka, nijak nie rozu-

miem jakim cudem tam nie ma
zwarcia jeli wszystko jest pod
prdem; odpowiedzi prosz nie

nadsya nad adres redakcji, bo
i tak na nie nie odpowiem) stoi so-

bie obok komputera i wesoo miga
diodami których ma z przodu a za

duo.
Cae to miganie oznacza cza-

sem, e dzwoni kto z modemem
szybszym ni te 14400 dostpne
do niedawna. Jeli jeszcze linia po
której zostao zestawione pocze-
nie (tak si to fachowo nazywa
w jzyku telekomunistów) nie jest

akurat mokra albo dyndajca na

wietrze, dane migaj po niej

Hyp...hyp...hypery
K.K. k.k. LL : .Krzy Kubecz-

ko jest dupkiem w czerwonym
kapturku, ale go lubi, bo jest ATA-
ROWCEM, ale takich bzdetów,

pierdo i bochomazów jakie on
graweruje, to by nawet sam
Mrzdga Paczan Sodu Wcho-
lewski nie wymyli, a gdyby je zo-

baczy Pan Kleks, to sam by wsko-

czy do kaamarza.*

Mr Baca

JAK TO DOBRZE MIE
DZIADKA: .pisz ten list ale chy-

ba nie wyl go od razu. Musz
poczeka a dziadek odbierze

rent i da mi na znaczek (i ju po
rencie)."

The Naturat (ód)

CIERPIENIE TWÓRCY: .Sorry,

e nie napisaem miesic temu.

(Nie bierzcie tego powanie,
stara w kiblu, a mi chce si la
wic co napisaem).*

KÓPER

NAGA PRAWDA: .Czy wiecie

jakie jest motto (nie myli z get-

tem) Krzysia K - Kto powiedzia

e atarowcy to dupy, a najgorsze

jest to e on mia cakowit racj.”

YouzeO

PRZEZ KABATY DO REDAK-
CJI: „PS. Drukowa cay list tak

jak napisalimy. Bo jak nie to na
kadym drzewie na ul. Suby Pol-

sce (po drodze do Was) rozwiesi-

my go."

Dorphalack & Samael
Przeczytaem owe ultimatum

Deanowi, którypo chwilizacz si
zastanawia: „Hmm, ile tam jest

drzew? - Raz, dwa, trzy... - Wo-
dzu

POCZTÓWKA Z WAKACJI:
.Wakacyjne greetingsy dla czon-
ków wszystkich czonków ekipy TS
przesya

KamiT
Uprzedzajc róne domysy to

nie by aden z redakcyjnych Ka-

mili - Wodzu

NOWA SIE?: .RUMUNET -
SIE EBRAKÓW I SLUMSMA-
NÓW.

RUMUN NAVIGATOR

DEFINICJA: .PC-towiec to taki,

któremu po usyszeniu, uwidzeniu

lub uwchaniu jakiej rzeczy, my-
li, obrazka lub zapachu zwizane-
go z firm Commodore rce, nogi

i wosy zwijaj si w pici, para

idzie z uszu, nosa i innych czci
daa, a M61 Vu!can lub Ml 34 Mi-

nigun (Spa 12, Ml 6 (jak kto ma
to, moe by Colt Commando [to

takie Ml 6 ze skrócon luf, amor-

tyzowan kolb i kilkoma drobniej-

szymi modernizacjami], AKSU 47
Kaasznikow, UZI lub MAG 95
(POLSKA ROBOTA! PALCE LI-

ZA I OBGRYZA) - jak kto nie

jest zamony) sam wyskakuje
z szafy, przeadowuje si i wyszu-

kuje celu.*

Mr Baca

UPS MIESICA: .Wskocz na

psa lub kota, wejd na niego teraz

si schyl, a bdziesz móg rzuci

pizz.”

Jacek G.

TIPS ROKU: JDoom, PC: Na-

pisz: hutgbuihodifgkljhjklef;bhjkreh-

kjlah - Nic si nie stanie.”

Franco Rywwis

POMYSOWY DOBROMIR:
„Wszyscy, co pisz o zastosowa-

niu komputera Amiga to si nie

znaj na rzeczy, bo mój kuzyn

Amig obiera ziemniaki i wywozi
zawarto szamba (lub jak kto wo-
li zyngruby). Próbowa ora pole,

ale mu nie wyszo i poszed pa
kozy, podczas gdy Amiga dawaa
je winkom."

. Mr Baca

MOCNE GOWY: .Ile wolt trze-

ba, eby mój kumpel zgodzi si
ze mn, e IBM jest lepszy od
Amigi?”

Awocado
Chyba okoo 90 (cho ilo jest

odwrotnie proporcjonalna do mo-
cy) - Wodzu

z prdkoci ponad 3000 znaków
na sekund, co pozwala na przes-

anie okoo 200 kilobajtów w cigu
kadej minuty. To ju naprawd s
niebagatelne prdkoci, z czego
jestem bardzo zadowolony. Z je-

denj strony zmale powinny ra-

chunki za ciganie poczty (cho
i tak zdziwilibycie si wiedzc, jak

s niskie), z drugiej strony userzy

w cigu tego samego czasu mog-
liby cign wicej plików. Nie

pozwalaj im na to ustawione

przeze mnie limity - jednak nie

dziwde si temu. Limity s po
pierwsze po to, eby nie mona
byo cign wszystkiego co jest

w BBS-ie jednego dnia (bo wtedy

nie mielibycie po co dzwoni nas-

tpnego dnia, to chyba oczywiste),

po drugie po to, eby wszyscy
mogli z BBS-u skorzysta - gdyby
ich nie byo, jeden user mógby za-

j system na cay dzie, a inni

mogliby tylko kl. I to kogo?
Oczywicie Bogu ducha winnego

SysOpa. I tym chrzecijaskim ak-

centem kocz...

Wmsz SysOp

ZDZIWIONY?: .Poprzednie

moje listy byy do sedesu, jak se je

ostatnio przeczytaem to uchwy
szukaem u ssiadki.*

Mr Baca

(PRA)DZIADEK PRAWD Cl

POWIE: „Moj pradziadek laborant

nauczy mnie jednego: .Pamitaj

chemiku zawczasu, wlewaj zaw-

sze wod do kwasu!"

David II Cooperfiekl

ZAPYTANIA:
- „Co to znaczy „zdrowy psy-

chicznie" ?*

Nikt z nas - red.

- „Czy jestecie w posiadaniu

informacji, gdzie mona zakupi
dodatkowe migownice ntrowy-

tycznych bezwadnociowych bul-

gulatorów omioprzeoeniowych
do tranwajnów, które z kolei s
czci rdzenia lodówki elektro-

jdrowej?"

Mr. Baca
Tak, Wodzu chce tanio sprze-

da - Dean.

Tym razem Dean, popdzany
przez Emilusa do sporzdzenia in-

nych materiaów, zwali ca robo-

t na mnie, czyli supertajnego

agenta, o którego istnieniu nie

wiedz nawet najstarsi górale,

a ju na pewno nie redaktor Na-

czelny.

Wodzu
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KARMAZYNOWY ODPYW
Dzisiaj moe troch skromniej ni zwykle. :) ale zoyy sie na tc

dwa powody. Pierwszy to taki. e dysponowaem listami tylkc

z trzech tygodni (zgadnijcie dlaczego). A po drugie, przygotowujc
poprzedni numer (rekord pobity!), nie pozostawiem sobie prawie

adnych rezerw.

Niektórych mog dziwi proporcje w wystpowaniu rónych
komputerów, ale sa one odzwierciedleniem przychodzcych lis-

tów. Moe bylibycie zainteresowani pewnymi statystykami? W ter

sposob pewne .mniejszoci” komputerowe zauwaa, e ich ostra

krytyka jest bezsensowna. Konsolowcy zasuguj na due brawa,

ich notowania systematycznie rosn. I tak w listach do numeru
sierpniowego stanowili 22%. a do ..dziewitki'’ ju 29. Wielu to mo-
e dziwie, ale od pewnego czasu Amiga i PeCet ida eb w eb.

A z nie do koca wyjanianych powodow PC dzi zwyciy.
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See... ju nie mog. Jestem peen podziwu dla osoby, która wy-
— vsla komentarze do . Listy Przebojów

1 Bo o czym mona tak co

-•estac pisa? Lista i lista Aie tekst o Nowej Zekiandii by prze-

bojowy’

Moz przypomn jeszcze marchew. bo troch si pozmieniao.

Kada osoba, o ile oczywicie me odmowi. której tipsy zostay za-

mieszczone w tym numerze dostanie darmo kolejny numer Top
Secret. Czyli wszyscy wygrywaj! Turniej bez przegranych! (or so-

mething) Czyli, jeeli kto stwierdzi wystpowanie poniej swoje-

go tipsa lepiej, eby me kupowa 11 TS Bo i tak go dostanie pocz-

ta. Jasne? No to sie ciesze (lub nie).

Dean
PS. Dzisiaj nic - tak dla odmiany. No. chyba e cos Naczelny do-

pisze albo kurekta.

(To moe kurekta: A byo to tak...cdnn).
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DETECTNE GAM / Skorpion z Ktaja

1. Dowody morderstwa (zaznaczona Mark E) wkadaj do

koperty, któr znajdziesz w swoen pokoju.

2. Po 11.00 gana wwio i zostajesz zastrzelony.

3. Nap za SMALLBOTTLE oraz na otwieraj BOMB!

4. rubokrtem otworzysz nadajnk (LOCKET) Gabnefi.

5. W tace znajdziesz FOLDED DOCOMENT.

6. Nie memu) czasu na przepytywanie Profesora, poniewa

jest on kompletnym ritol i daje dziwne odpowiedzi.

OCZY: PRINCE OF THE YOLKFOUC / Grzegorz Jedynak

1. Kibla uyj na jednaj ze skai ne lewo od latajcego w t
i z powrotem komara. Wejd w prawstaa przetóoe - znaj*

dziesz si w jaskim, z ktorej we2 zot bryk

Z Zot bryk daj godetowi stojcemu za STYXQI. Teraz

Ci przepuci.

3. Z chmurki zrtrz .ACME BRIDGF Uyj go na przerwa-

nym pomocie na drzewie rosncym za STYXEM. Teraz

MARAUDER / .UNCLE ANONIM*

Aby wyczy koftzje naty nacan M

MOON BUGGY / N1NJA2

Wpisz POKE 24151,173-

ci.aA,i

SABOTEUR i

Wp« POKE 29894,0

SAMMY UGHTFOOT / NNJA 2

Wpisz POKE 3678. 189- niamlertdnos

SIM CITY / AGENT X

SPKEY m TRANSHVANIA. Arcymeg

Daj psu ko w podziemiach, a on Qy przepuci. Podza-

STORM WARRIOR / Arkadiusz Szodrowski

Zamiest waczy z zielonym potworkiem start w Iswoi et-
d ekranu. Gdy potwór podejdzie do Ciebie, skocz (joysdc

góra prawo) - znajdziesz siyw nastpnym eapa. Nie do-

tyczy to ostatnie) planszy (brzowe ciany).

STUNTMAN SEYMOUR / DEVtL

Znak C= - kolejna plansza.

SWIV PREVEW / Skorpion z Klej

Na wszystka pytana odpowiedz SAKWORM - 8y i so-

ELYfRA I / DEVIL

1. Kociotrupowi na ftzwiach pnujoego czyldni dej pft
z pokoju dzweyego

2 W hotu faceta z jednym okiem zddwtsz czarem Tum Un*

deed. przyrzdzonym z mózgu.

GHOSTBUSTERS ; Pawe PiechnMk

ACTWtSiON TANG BLLY 15570011 - kod na 93 800L

HANS KLOSS AGENT X

Zjedz dwa kurczaki po rzd to Hoss puci pewati Aby

z komnaty pozby a* robotów - wyjd i wejd jeszcze raz.

F5 - podgld planów, F7 - Hoss pak papierosa - pauza.

I.CUPS/ Merdn Dorsz

POKE 3516,

9

INDIANA JONES 3.4 / DEVH
Rem w joyu JT - meapodzanka.

KLTWA /JUBY

Oboczek zdmuchniesz moc waku, które dzid gdy n 8EYES/1

l*
2. Biay

1 Zielony.

4.0ran.

SNabnak

M0VIE BUSSNESS / NNJA 2

Po ururtomarau RESET KENYA w Bescu Restartuj jed-

nak przez SYS 49408 - w nagroda e*tri muzyczka

POKER PO POLSKU / Jacek P

Podczas gry, gdy nadejdzie Twoja kolej, wedr Mer J7
i RETURN -

7. C

8. Czarny

K . Pegasus

Wedr Sa£CT-cfn

POLSKA UGA/ .UNCLE ANONM*
Aby a<* zawodni npnaj. pta o 1000 wgraj ne tosda.

PURPLE HEAHT/NWJA 2

Aby przej kwiec ni drugie) planszy, naley podej z bo-

ku i strzela w dzido z ukosa

SUGHT MAGIC / Grzegorz Jedynak

1. Wiaderka dwaj smokom patrzc na koksy (zkdone wb-

owco • mony sniw, noowsoB witoro - nwwo stoki

H i Pegasus / A

By odwróci funkcje przycadów. wedr dwa razy SELECT.

ART OF FGMTTNG / SNES 1 Don Juan de Meroo

Podczas gj acdnjj pauz, a nastpnie: góra, X, ewo. Y,

dó. B, prawo. A, L Y • gra z n

BATTLE TANK (wersje otg.) / Pegasus / A

Gdy chcesz wczy pauz wedr A+B. Gdy ruedziesz

czogiem ne magazyn, uzupeni Ci s paliwo. Mtoy mona
niszczy itiffltajr w nie z dzidka.

Tipsy
WADCY CIEMNOSCi / 0EVH
Przy ptzewozarau zderzaków

Najpierw przewie kota na drugi brzeg. Póniej przewie

np. psa, a gdy bdziesz wracawe kola (w przeciwnym ra-

zie pies zagryza koto). Z pierwszego brzegu we mysz,

• zostaw tom koto. Przewie mysz na dragi brzeg. Jed
pud ódk na parwszy brzeg po koto. we go i do awajej

<i
~ mmtu

mfL W ton sposób uwdnez moc mdroci.

WADCY CIEMNOCI / JUBY

Trzectoi rced cay pojemnik z ostatnia monet.

20RRO / Grzegorz Jedynak

Id w lewo. Wskocz do stadni i skaczc po czerwonych bo-

jerm to w prawa Znaieziorkwid doniczkowypoó na gór-

nejaa ruchome) pleitompy.ibra opadniew dó, otwiera-

jc drog do ktalcha Przy pahwrmach uywaj to ginu.

ZYROTS ESCAPE / M«an Dorsz

POKE 51591, 234

POKE 51592. 234

POKE 51593, 234

SYS 4186

KONSOLE

BIG FOOT / Pegasus / Artur Intorda

Gdy znajdziesz pif, wdr B i msza wóz przeawnfca .

W wyagach bonusowydi wcin i Irzymej cay Jtrzyyk*

-

wygrasz 95% wycigów.

BiG NOSE THE CAYEMAN / Nintendo / Damian Tybursta

Hedy po raz pierwszy bdziesz w chmurach i z nich zej-

dziesz, wskoa na najwysz pók ipodaa na ndj- znaj-

dzmsz ukryty dttop.

BIG NOS THE CAVEMAN / Pegasus i Basa Kacaiska

Zaraz na poc7fcu 4 lewku znajduje s drzewa ne które

prowadzi drabinka Staraj si skoczy obok pierwszego
szrzebafca od góry na prawo pnie drzewa - niespodzianka.

BINARY LANO / Nintendo / Marek Surd

Gdy zgrtesz (XrnT) majc powyejX lys. fwnktów, naas-

n| szybko .Seed*.

BOULDER DASH / Pegasus / Artur intoraki

Autofire AH na raz - mrat bez czekam* na koniec czasu

(przydMne w sytuacjach baz wyjtd).

BOY SOCCER TEAM 2 / Pegasus / Mapet

1 . Wzmocnienie podania i super podana .Góra* .Turbo A*.

Z Wanuuae wymiany poda .góra’ 4 .Turbo A*

1 Wzmocraenie super strzau Tsrbasy (podkr conego za

400) góra’ * .Turbo A*

4. Wzmocnienie super strzau Koduro (za 370) góra*

.Trabo B*.

S Wzmocnana super woieye przyjacata Tubasy lewo lub

prawo i .Trabo B*

BUMPWJUMP / Nintendo I SHAQ
Jee* nie zniszczysz adnego samochodu ne planszy, to

tra bonus 50 000 pto.

ADDAMS FAMLY / Pegasus / Artur Indrski

Najpierw id do krypty i pokonaj koootnpe, pojawi si

Mecz. Id do domu i otwórz drzwi. Gdy je bdziesz wcho-d uwaaj na spadajcy yrandol Aby uratowa synka,

potrzebne Ci bdzie; wiadro, woda, japo. parasol Wtodro

zrtojdnesz na kortcu piwnicy, wod w azience (uruchom

pryszne), jajko w dziupli, parasol w jednym z potas

ADYENTURE IN MAGC WNGDOM / Pegasus / Artur Inarski

Hucz znajdziesz w atrakcjach wesoego miasteczka . Os-

tatni ma chopiec stojcy w lunaparku Da Ci go. gdy odpo-

wiesz ne Ufca pyta zwizanych z limami Disneya

ANARCT1C / Nkendo / Marek Surd

We kolorow tfwr pewfc i trzymaj .Trabo A* - pingwin

DARKMAN I Nmiendo / Marek Srad

FRIOAY THE 13-TH / Nintendo / SHAQ
IJeefi masz zapalniczk to rozpal ogie we «

duych donweh. a dostaniesz tatad, która umohdO «p-

GJ. JOE Pegasus i Mu horda

START SELECT - tmdraerae energii.

GOAL3 i Pegasus Rambo r?

Kady zawodnie z Twojej touyny ma super strza Wykonu-

je si go skaczc A + B. a nastpne B. Najlepsi to: 7 i Tl.

HUNTFOR THE RH) OCTOBBT / Pegasus / Artur Iraardu

START SRFCT - uzupdmerae energa

HUNT FOR TTC RE) OCTOBER / Pegasus Mapet

1. Wdu ^decT - wczysz odiron.

Z Jsze denermae Oe pszoca muzyka, nabr ^tarf

.

IKAR WARFIORS Pegasus . A

Gdy straasz osrane zvae wasn A. B. B - autofire, A - au-

tofce - grasz od iwdan. gazie zgm al

JETSTRKE CD-32 KAU
1. Póraaysze raaie. d«c togo me wda, s na czas - gdy

p brad. fd>o bombowiec i znazczy Q

lode runnep
Po wtczenu gry

ddi .TraboA-tobJ*

k Surd

» prcy-

r tok. abf byo sycha syg-

’. Ludzi bdzi

CAPTAtN SKY HAIWK / Pegasus / A

By przej trzeo toud. zrzu bomby w trzy siudznnla.

CROSS RRE / Pegasus / Artw totordi

Wc* grawo lub lewo’ i wszydtae przyeso na raz, w 50%

zwaajc na mury p. Gdy dojedzie do koca ekranu, prze-

MACHJCJNG Pegasus 4*1

START SELECT A* B -

MARIO BROS 13 i Nranoc

Nprarwwa
wger, start

przycatd.TraboA
>
i3*r-jaawo' lub Jawo’ (stron, po któ-

rej sta przeciwnie).

DRACULA Pegasus / Artur Inwd
Na kocu pierwszego etapu »kez i ataeruj krzyyk do dato.

Otworzy si tajne przejcia

DOUBLE DRIBLE / Pegasus / Artur Iniarala

Gdy grasz ni 2 PLAY5TY na kocu jest ada
której nie ma przy grze na 1 PLAYER.

EARTHWORM JM / SNES / Don Juan da Marco

Podczas gry nacnij pauz, nastpna dwa AB. X, A, A. B.

X, A- lia si twarza programistów, a pómaj ukryta mana

RGHTER HISTORY / SNES / Don Juan da Mwco
Poczekaj a znkme tytuowe logo, a potem szybka prawa

prawo. góra. góra L, R • bdziesz móg gra C
i

MORTAL KOkBAT l 1CGA ORTVE PAN KRAMU & B.

BARTO
Fdd* wrzmnw de kwau: dS - noka pt^- mski kop

tzy aktorki. Gdy zacznie robi bdony po-

dqoz do nago. mozesz na mm jecha.

PWBALL PANTASES / CD-32 / KAJ
Na aknna wyboru stoów naar Ptoy / Pause - ukaza si

Z Warto przed pokonanam Jasona pój do jaskim i sto-

czy walt z latajc gow, podwa daje oni bro. Jefl

ju raz pokonele Jaeone to jest nowa g^na totojca Idfr'

ri daje lepsz bro.

Pobmuk ctoyc w gór U) dó).

ROBOCOP ID / Nimendo / Tsubasa

Xtorf jjóT - odnowana energii

SMP90NS BARTS NIGHTMARE. THE I Pegasus / Basia

W oddnaj planszy masz zebra 16 rarfoakywnych po-

jemmkow i zana je do reaktora. 16 pojer

STRDER / Pegasus / Artur toardu

Taiarta dyafcatak moesz sprawdzi wpsujc na kom-



puterze w laboratorium RUN RLE NO. 1 W) RUN RLE

HO2 (w przypadku dysku 3 ki) 4 procedura fiat te sama.

zmiernasz tyto numer dysku).

SUNSET RH)ERS / SNES / Don Juan de Marne

Opcja da dwóch graczy: eby gr atttww samyritpoataaB*

mi naley podczas kontynuacji gry da prarwszegc yacza

wosn START na dnjgan joypaczie. wybra lagc samego

zawodni. a nastpnie waanc STARTm parwszym.

SUPER RE9CUE Nrtar«D Danar Tytrato

1 . Kiedy si tazmlez naanj razera .STAflT JJBNCT -

O—t dalej

2. Jaima jaka bmrt naoa .DL* X. potem pu
.DÓL’-unaaasza»go*
1 Jatf jaafes • gwza. to naea^ & - Twoja bro odea

SUPER RETURN GFTCJEDl/ SNES /Don Juan de Mamo

Na Mona tyadowwa wasny. Y, Y, Y. Y. Nastpne

t. ****** dl. X. Y. A. 8 przechodzisz levele (nra dzte>

N«erapat*3*
2. Przy naprae GAM OVER woryp A, 8, A, Y, A, X • *e-

TAI*(. Nrtando/ Marek Surei

Ody gwasz (Gam Par) mapyc powyej 20 tya. punktów.

nacdny szybko .Soacf* - neapodzanka.

TOP GUN 2 /NirSando /RAN KRAMU A B. BARTO

Na acreerae tytuowym: póra, póra, dó, dó, lawo, prawa a-

sa prawo. BA. START

TOURNAMENT RGHTERS / SNES / Don Juan de Marco

Na ekranu tytuowym wony na drugan manipriMorze gó*

ra. lam. dó. prawo. X, Y, B. A. X. Y, B. A X - mestonczo-

TREASURE MASTER / Fagasi* / Artur taranki

Bomb zanie nad magnes, gdy bomba wybuchn, mag*

naa wydgnio na powierzchni batyskaf. Moesz penetro-

wa kanay.

TURTLE NMJA IN / Pegaaua / Rambo !?

i . A+R = super aoa.te jeden kosztuje i kresk energi.

2. Dó + B = przerzut wroga.

TURTLES II (wersja USA) / Nirtendo / PAN KRAMU & EL

BARTO
Na acnerae tytuowym wpar
1.5^óL7«prawo. B. A, START -moesz wybra leweL

2. 2«prawo. 3*toi. 4*ewo, B, A, START - 10 y.
3. BABA, góra. dó. BA, lewo, prawo. BA. START - nraapo-

dziana

TURTLES 3 / Nintendo / PAN KRAMU & EL BARTO
W .OPTONS* ustaw liczb graczy na 7 - masz 2 razy wi-

ojy-

ULT1UATE BODY BLOWS / CD-32 / KALJ

Grajc DANNYm lub NltCiem na pocztku kadej rundy

wcinij RRE skos gora-lewo

UNOUENCHABLE DESIRE / Gama Boy / PAN KRAMU &

a BARTO
Podczas wyboru postaci wklep: dó AB. SELECT, lewo. BA*

AA - nieemnrttooa i 9 mfionbw 1

WARP MAN / Nintendo / Marek Sutsi

Jesk bye co n jmnei 2 razy z rzdu w tabaynbe, to po

wyjciu z mego i znalazraniu si na zwyka) planszy b-
dziesz posiada przez pawian czas super broi

WEREWOLF / Pegaaua / Rambo *7

1 . Przytrzymaj A = Super cios.

2. Gdy zberzasz 5 tutek przemanasz si z gocia z wdcbka

ADVENTURES
OF LOLO 2

Pegasus
Basta Kacalska

1 PITRO
t, PPHP
2. PHPK
3. PQPD
4. PVPT
5. PRPJ

2 PITRO
1 PBPM
2. PLPY
3. PCPZ
4. PGPG
5. PZPC

3 PITRO
1. PYPL
2. PMPB
3. PJPR
4. PTPV
5. PDPQ

4 PITRO
1. PKPH
2. HPPP
3. HHKK
4. HQKD
5. HVKT

5 PITRO

1.

HRKJ
2. HBKM
3. HLKY
4. HCKZ
5. HGKG

6 PITRO

1.

HZKC
2. HYKL
3. HMKB
4. HJKR
5. HTKV

7 PITRO

1.

HDKO
2. HKKH
3. QPKP
4. QHDK
5. QQDD

8 PITRO
1.0UDT
2. QRDJ
3. QBDM
4. OLDY
5. OCDZ

9 PITRO
I.OGDG
2.0ZDC
3. QYDL
4. QMDB
5. OJDR

ZAMEK

1.

QTDV
2. QDDQ
3. QKDH
4. VPDP
5. VHTK
6. VQTD

AUEN SOLDIER
SEGA MEGA DRIVE

PAWE OSTAFIN
STAGE;
1. 1985

2. 3698
3. 0257
4.3745

5. 7551

6. 8790
7. 5196
8. 4569
9. 8091

10. 8316
11.6402

12. 9874
13. 1930
14. 2623
15. 6385
16. 7749
17. 3278
18. 1039
19. 9002
20. 2878
21. 3894
22. 4913
23. 2852
24.7406
25. 5289

APIDYA
AMIGA

NINJA
2. MISSHONEYBEE
3. DEPUTYOFLOVE
4. HASTALAVISTA
5. SNEAKPREVIEW
6. SHOWCREDITS

BLOB
AMIGA

MIKEY
1 - EASY
2-TWIN
3 - HYPO

CHUBBY CHESTER
COMMODORE 64

Tomasz Jamroz
2. NEAJNN
3. MAPGIG
4. FUMOH
5. CBFJHK
6. JENFFJ
7. <JODIM
8. FNIOOL
9. DLGHKL
10. GIJFPN
11. ECHMLNO
12. LDOMJP
13. <GNOIE
14. OLB<AF

CLOCKWISTER
AMIGA

MIKEY
75. FIDELDOM
76. ZWAZZAZZ
77. BRAZMRAZ
78. FLOBBEDO
79. DIDELDEE
80. MALLABOO
81. JITNEFOO
82. SNITNEDO
83. RUDOBORO
84. BOLBELI
85. REFKELEN
86. ZEBEDEBO
87. BOODJING
88. KRIKEPIK
89. DIDODEDO
90. SHEBEDO
91. NITNEJOO
92. FITNEDOB
93. LAUWMAUW
94. VUUAAUMK
95. VOELBOEL
96. DUB8ELUP
97. DRIBELDI
98. DROCZWAK
99. KWAKSLAB

100.

FLABDRAB
CRUSTY
FUN HOUSE
AMIGA

NINJA
2. WHOAMANA
3. FLANDERS
4. BROCKMAN
5. SIDESHOW

CYBER PUNKS
AMIGA

MIKEY
1 -047174
2-159361
3 - 066990
4- 135642

5 - 297797

DINOSAUR
DETECTIVE
AGENCY
AMIGA

NINJA
1. DINOPICK
2. JURASSIC
3. DINOSORE
4. PYNOMITE

KINGS
OF THE BEACH
PC
Przemysaw Wardziski
LONGCOURT
SIDEOUT
GEKKO
TOPELTTE
SUNDEVIL

PHOBOS99
PC
Przemysaw Wardziski

1.

-11568
2. - 53052

3.

-20129

4.

-23646

5.

-43582

6.

-25934

7.

-18089

8.

-28611

9.

-31280

10.

-14100

11.

-33739

12.

-13528

13.

-52042

14.

-12986

15.

-24664
16. - 55864

17.

-28395

18.

-48733
19. - 26396
20. - 22883

21.

-52208

POPULOUS 2

PC
Alexander

100. HOLLAK
200. ALLOAK
300. UGWIAB
400. SUAFAK
500. ITABAB
600. NELLAF
700. CEGAT
800. SIUNAT
900. JSEGAC

SABRE TEAM
AMIGA CD-32

KALI
1. 9300AF64
2. 158617DZ
3. 27F41DF0

4. F6259C51
5. 885B123F

SUPER STAR
DUST
AMIGA CD-32

KALI
2. BFSUAAAAEHF
3. CFSUN/AARHIW
4. DGSUWATHZS
5. EESUVYRTHCF

TECHNOID
ATARI XL/XE

MKW
1. IRQNE
2. DEFUI
3. DRPOW
4. JKOOP
5. MNSJA
6. KSJIE
7. 02913
8. HJIQJ

9. SSHSN
10. BNZNM
11.0IIUI

12. ASHNX
13. BJAKO
14. OOIUE
15. X8900
16. 19287
17.81028
18. IWQUI
19. WJNMN
20. JHUWE
21. IHIWJ

22. SNNNX
23. JAKJA
24. SIQUW
25. LALPO
26. 98173
27. IWEUI
28. WOQWA
29. 29106
30. BAELD

THINK
CROSS
AMIGA

NINJA
1. JOWOOD
2. CUSTOM
3. MASTER
4. FUTUR
5. DORADO
6. OREECE
7. FLAMES
8. ANIMAL
9. EPOPEE
10. JAGUAR

VENUS
FLY TRAP
AMIGA

NINJA
1. MANTIDS
2. CICADAS
3. PSYLUDS
4. PIERIDS
5. SATYRID
6. LYCAENID
7. PYRALJD
8. NOCTUID

VIKING
CHILD
PC
Przemysaw Wardziski

LAS: NUGGETS
LABIRYNT: BUSTFOOT
MOST: BOUNCING
PIRAMIDA: REDDWARF



CD-ROM GRY,PROGRAMY - dom sprzeday wysykowej
IBM PC,AMIGA CD32,CDTV,A570,JAGUAR

CLOCK - BIURO HANDLOWE 01-856 Warszawa uLPcuzysIue^o 15/12
rel/f»x(022) 55-42-65 PON-PI4 8.00-1 6.00

CLOCK - SKLEP Warszawa OH .JUPITER CENTRUM PON-SOB 10.00-18.00
(eóq tl.PAskiEj i ul.

T

owarowej - roncJo DAszvskiEqo)

P — "

—

S* "-*—
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY
LISTOWNE I TELEFONICZNIE

isi
PEN OFERT WYSYAMY PO OTRZYMANIU

KOFERTY ZWROTNEJ ZE ZNACZKIEM

DLA STAYCH KLENTÓW
PRZEWIDUJEMY BARDZO
MIE NIESPODZIANKI ...

ZAMÓWIENIA POWYEJ 100Z
REALIZUJEMY NA NASZ KOSZT

I i! AMIGA CD32

OBJANIENIA:
§ -BOK

AP
AP

AP
P

P
e
•

9

ZAPOWIEDZI
NA LISTOPAD1

ACWSSTHE RHINE
ALIEN BREAD 3D
CYBEPMAGE

(CD 32)

DEDALUS ENCOUNTEP
FADE TO BLACK
FfONTCP FIRST ENCOU.
MACHIAVELL!
IAAGIC CARPET 2

MORTAL COL

(CD 32)

NEED FOP SPEED
SCREAMEP
TU

*cvo<**cioc*i
: wszyyhch naszych

Klientów 29 od letopoda uruchamiamy
klub uytkowników

tejoln&go oprogramowania
Dla klubowiczów przewidujemy bardzo
atrakcyjno eony. niespodzianki i wiole
konkursów z cennymi nagrodami

Bliszych informacji udzielamy
telefonicznie

Warunki uczestnictwa zostang opublikowana
w kolejnym numerze TOP ECRET

ClOC^%ClO^ tLl^

9

AP

P
B
B.P

AP

AP

AP

B

B
P
P
B
P
AP
B

74
SI

70
20
83

83
BI

«1

78

70
88
TZ

S7
€7

81

n«
40

70
SI

78
25

HO
53
ISO
rts

75
88
SI

52
124

85
52
58
63

71

70



/

Bezkarno gwarantowana IV
Ju po raz czwarty zwracamy si do

Was z prob o stracenie paru cennych

minut Waszego yda na wypenienie

i wysanie naszej nad wyraz powanej
ankiety. Od ostatniej edycji (luty 1994)

rynek komputerowy troch si zmieni.

Wasze odpowiedzi dostarcz nam infor-

macji zasadniczej: JAK? Na ksztat an-

kiety wpyny listy ze szczegóowymi re-

cenzjami poszczególnych numerów, za

które bardzo Wam dzikujemy. Teraz do

Waszych opinii, zastrzee i wtpliwoci

bdzie si móg ustosunkowa ogó
Szanownych Czytelników.

Dziki temu mamy nadziej lepiej

pozna Wasze potrzeby, zapatrywania

na zawarto i poziom pisma, i w miar
moliwoci lepiej stosowa si do Wa-
szych gustów.

Jeli chodzi o szczegóy techniczne

to naley obrysowa kókiem numer od-

powiedzi, któr si wybrao. Informacja

ile odpowiedzi mona da na podanie

pytanie znajduje si po kadym pyta-

niu. W przypadku oceny tekstów posz-

czególnych autorów (punkty 109-125)

naley wybra tylko jedn odpowied
na osi znajdujcej si pod nazwiskiem.

Oczywicie wszystkie zebrane przez

nas dane i szukane pozostan tajne

i zostan wykorzystane tylko do uytku
wewntrznego redakcji (najlepszym do-

wodem, e jeszcze nikt po adnej z an-

kiet nie by ledzony przez tajnych

agentów, nie zagin w niewyjanio-

nych okolicznociach, nie by nacho-

dzony przez niesympatycznych pa-

nów). Wszystko mamy pod kontrol.

Wród wszystkich, którzy nadel
prawidowo wypenione ankiety rozlo-

sujemy 10 rocznych prenumerat TS.

Z góry dzikujemy za pomoc.

REDAKCJA

Podaj swoje dane:

1. Wiek

2. Pe
3. Miejsce zamieszkania:

a) wie
b) miasto do 50.000 mieszkaców
c) miasto od 50.000 do 100.000

mieszkaców
d) miasto powyej 100.000 miesz-

kaców
4. Województwo, w którym mieszkasz:

I. Jaki masz typ komputera/konsoli?

(moliwa wicej ni jedna odpowied):

5. Amstrad

6. Atari XL/XE
7. Commodore 64/128

8. Spectrum/Timex

9. Amiga 500/+/600

10. Amiga 1200

11. Atari ST/TT
12. PC XT
13. PC AT
14. PC 386
15. PC 486

16. PC Pentium

17. CD 32

18. Gameboy

19.

Jaguar

20. Lynx

21 . Nintendo

22. Pegasus
23. SEGA Mega Drive

24. 3 DO

25. Sega Saturn

26. Sony Playstation

II. Wyposaenie dodatkowe (moli-

wa wicej ni jedna odpowied):

27. CD-ROM
28. drukarka

29. dysk twardy

30. karta muzyczna

Karta video:

31 . Hercules

32. CGA/EGA
33. VGA
34. SVGA
35. joystick

36. modem
37. monitor mono
38. monitor kolor

39. mysz
40. telewizor

41 . inne (jakie?)...

III. Za oryginaln now gr jeste

gotów zapaci (wybierz jedn odpo-

wied):

42. do 20 z
43. od 21 do 50 z
44. od 51 do 80 z
45. od 81 do 110 z
46. powyej 110 z

IV. Skd bierzesz oprogramowanie

(moesz wybra wicej ni jedn odpo-

wied):

47. z giedy

48. od kolegi

49. kupuj u legalnalnego dystrybuto-

ra/w sklepie

50. ze szkoy
51 . z Zachodu
52. inne (jakie?)...

V. Do jakich celów wykorzystujesz

komputer? (moesz wybra wicej ni
jedn odpowied):

53. edukacja

54. edycja tekstów/DTP

55. grafika

56. gry

57. muzyka
58. programowanie

59. inne Gakie?)...

VI. O jakich typach gier chciaby
(chciaaby) czyta czciej w Top Sec-

recie? (zaznacz trzy rodzaje)

60. labiryntówkach

61 . logicznych

62. mordobiciach

63. platformówkach

64. przygodówkach

65. role playing

66. sportowych

67. strategiach ekonomicznych

68. strategiach wojennych

69. strzelaninach (w tym doomopodob-
nych)

70. symulatorach jazdy/wycigi

71. symulatorach lotu

72. symulatorach morskich

73. innych (jakich?)...

VII. Jakie pisma o grach czytujesz

prócz TS? (moesz wybra wicej ni

TimSoft

ul Kociuszkowców 8
75-350 KOSZALIN /

•a (0-94) 40-25-41

Jeli nie znajdziesz którego z poniszych programów
w swoim sklepie komputerowym, zamów go szybko u nas
telefonicznie (szczegóy w ZASADACH SPRZEDAY WYSYKOWEJ)

GEOGRAFIA to progra bdcy
zbiorem wiadomoci geograficznych,

obejmujcych materia szkoy
podstawowej i pierwszych klas szkoy
redniej. Testy zostay opracowane
przez geografa.

HISTORIA to program bdcy
zbiorem wiadomoci historycznych,

obejmujcych materia szkoy
podstawowej oraz pierwszych klas

szkoy redniej. Testy zostay
opracowane przez historyka.

ORTOMANIA to trzy doskonae gry.

czce przyjemno grania z nauk
trudnej, polskiej ortografii. Zawiera
ORTOTRIS II.

3xLOGIC GAMES - zestaw trzech

gier logiczno-zrcznociowych.
UHO PUZZLE CLUB gra w puzzle.

FAST BRAIN barwna ukadanka z

elementami gry zrcznociowej.
SÓWKA gra logiczna.

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ
Ceny w nowych zotych zawieraj VAT i obowizuj do ukazania si nastpnego numeru pisma.

UWAGA: przy zakupie kilku programów WYSOKIE ZNIKI:
DWA PROGRAMY 5 %
TRZY PROGRAMY 8 %
PI PROGRAMÓW 10 %
ZAMÓWIENIE NA KARCIE REJESTRACYJNEJ 5 % (dodatkowo)

Zamówienia, koniecznie z dopiskiem T.S., prosimy przesya na kartkach pocztowych lub

kartach rejestracyjnych. Mona take zamawia telefonicznie. Naley poda swój dokadny
adres, tytuy zamawianych programów oraz rodzaj komputera. Termin realizacji okoo 14 dni.

OFERTA SPECJALNA - specjalnie dla naszych Klientów przygotowalimy ofert kilkudziesiciu

najlepszych programów w bardzo niskich cenach. Szczegóy po przesaniu zaadresowanej

koperty zwrotnej ze znaczkiem.

Ptmyi ni jry

ary^inalny

aatataraki

jrzabajawy

alba atary ala jary

JadnyN itwin: wymys §ry, w kflrf ckeiabyf nyral.

Za ftnyty nakeaptawana i prjyjffa Ja raalineji pacimy

ad niliaita i

Jadnaerafnia ajainiay kankort dla leanariyifdar § iar.

dla najlaptiM§a scenarzysty • na§rada pienina

dla dakryck laenariysfdtf - prapazyeja staa

j

Ziintirmwifiyek yrtiiny • kutik.

tli. (0-71) 21-29-06 *25

21-62-46 *. 25

21-26-21 *. 2)2 + *.25

te^sorr (JB) LtnpCSA. . v

50-227 WrocUw ul. Kleczkowska 52



jedn odpowied)

74. „Computer Studio"

75. „Gamblera”

76. „Gry komputerowe”

77. „Secret Service"

78. „wiat gier"

VIII. Któr cz Top Secretu czy-

tasz jako pierwsz? (wybierz jedn od-

powied)

79. „BBS"

80. „Co nowego?"

81. „Czytelnicy nadesali"

82. „Dyzgraficy"

83. „Jest TAKTYCZNIE!"
84. konkursy

85. „Konsolowy wiat"

86. „List przebojów"

87. „Listy"

88. opisy gier na wasny komputer

89. „Przeyjmy to jeszcze raz"

90. „Savegamy"

91 . „TS Shareware"

92. TNT
93. „Uniwersytet gracza"

94. wstpniak

IX. Czego w TS jest zbyt mao lub

nie ma wcale, a powinno by? (wybierz

trzy odpowiedzi)

95. konkursów

96. plakatów

97. dugich, dwustronnicowych opisów

gier (np. rozwizania RPG i przygo-

dówek)

98. krótkich, póstronnicowych recenzji

gier

99. superkrótkich nowoci o grach nad

którymi trwaj jeszcze prace lub

uka si w najbliszej przyszoci

100. testów sprztu do grania (konsol,

komputerów, czci komputerów

wanych z punktu widzenia gra-

cza graczy np. joyów, joypadów,

hemów)
101. ciekawostek sprztowych
102. informacji o ryku komputerowym kra-

jowym i zagranicznym (plotki z firm)

103. artykuów ogólnych dotyczcych
typów gier, sownictwa growego

(typu rendering, texture-mapping),

prostego programowania gier,

trendów na rynku

104. wywiadów z programistami, dystry-

butorami i producentami gier

105. porad dotyczcych przechodzenia

gier (dla tych, co si zacili)

106. klawiszologii gier

107. innych rzeczy (jakich?). ..

X. Czy wolisz przeczyta rozwiza-

nie (solution) do gry przygodowej czy

RPG (wybierz tylko jedn odpowied):

108. tak szybko jak tylko gra si pojawi

(w pierwszej recenzji);

109. po 2-3 miesicach, gdy sam j ju
cakowicie lub czciowo przej-

dziesz?

115. Daemona
!-

rt rt.

116. Deana

117. Dixie’go

t
1 1-

ssr

121. Sir Haszaka

H 1

H 1

118. Emilusa
I

1 h H 1

119. Feriona

120. Gawrona
-f

XI. Jak oceniasz jako artykuów posz-

czególnych autorów Top Secret? (podaj tylko

oceny tych, których czytujesz):

110. Bed Joya

122. Luke’a
I

1 1
i 1

123. Pacjusza
H 1

111. Borka/Naczelnego

I
1 1 1

1

124. Robaueza

bjwcteo sabo tw

112. Bromby 125. Rooshkeena

113. Comelliego

bardzo Mn im

126. Tytusa

114. Crazy Pilota
• r- - + f-

XII. Czy czytajc Top Secret: (wy-

bierz tylko jedn odpowied):

127. ograniczasz si do artykuów po-
wiconych tylko grom na Twój

komputer;

128. prócz recenzji gier chodzcych na

Twój komputer czytasz rubryki

stae;

1 29. czytasz wszystko od pocztku do

koca?

XIII. Najwiksz wad Top Secretu

jest (wybierz jedn odpowied):

1 30. nieaktualno informacji

131 . zy dobór recenzowanych gier (po-

mijanie istotnych tytuów pojawia-

jcych si na rynku)

132. brak poczucia humoru
133. nieodpowiedni typ poczucia hu-

moru
1 34. zbyt maa liczba stron w pimie
135. brak kontaktu z Czytelnikami

136. niski poziom tekstów

137. niski poziom szaty graficznej (zbyt

mae obrazki z gier, zbyt maa ich

liczba, nieciekawy wygld poszcze-

gólnych stron w pimie)

138. okadka
139. bdy jzykowe w artykuach

XIV. Czy tipsy powinny by druko-

wane:

140. z podziaem na typy komputerów

141 . tylko posortowane alfabetycznie.

XV. Czy planujesz rozbudowa
obecny komputer lub kupi nowy? (wy-

bierz tylko jedn odpowied)

142. bd rozbudowywa
143. kupuj Amig (podrel jak:

500/+/600, 1200)

144. kupuj PC (podaj typ AT, 386, 486.

Pentium?)

145. kupuje konsol (podaj typ)

NAJWIKSZY WYBÓR
KART MUZYOZNYOH
Sound Blaster 16VE
Gravis UltraSound
Audio Blitz 16+
Gravis ACE (modu Gravisa dla

posiadaczy Sound Biastera)

DLA PROFESJONALISTÓW

:

Sound Blaster AWE32
Gravis UltraSound MAX
SPEA Media FX
RIO (profesjonalny modu brzmieniowy
dla posiadaczy Sound Biastera)

SzeroI<a oFerta pRodukrów FiRMy TurtIe BeacFi Systems

ORAZ CZYTNIKÓW
OD - ROM lvy,

CZYTNIKI NOWEJ GENERACJI ATAPI IDE :

Mitsumi - 2,3,4 x speed
Sony - 2 x speed

CZYTNIKI SCSI Interface:
Toshiba XM 3501 B - 4 x speed — — NAjn«^' — ---

,,i r,|irrMAiMC
Toshiba XM 3201 B - 3,4 x speed MULTIMcDIALIMt

PosiAdAiviy bocjAT biblioTEk prcoqRAiviów sIhareware do GRAYISA
'

UltraMedia - Biuro Handlowe 00-513 W-wa, Nowogrodzka 4 IV p., tel/fax (02) 628-80-74
J



The Last

Bounty

Hunter CENA: 99 1*

W

f
Firma American Laser Games

znana jest z gier lekkich treciowo

(bawimy si w kowbojów albo po-

licjantów i zodziei) i niezbyt skom-

plikowanych fabularnie (pif-paf!)

Nie inaczej jest z ich ostatni pro-

dukcj, jak jest tytuowy „The

Last Bounty Hunter".

Jako tytuowy owca nagród

masz za zadanie zabi czterech

mocno poszukiwanych facetów -

Harry’ego przystójniaczka (jakie-

kolwiek podobiestwo do Har-

ry’ego z Jest TAKTYCZNIE!"
czysto przypadkowe), parszywego

Dana (dentysta o niego pyta, i to

nie raz), niejakiego El Loco, tu-

dzie pana o cokolwiek kolczastym

przezwisku Cactus Kid. Wszyscy
s obstawieni przez swoich mniej

lub bardziej sprawnych ludzi, dys-

ponujcych zazwyczaj niez sia

ognia. Có to jednak dla nas! Po
kilku próbach zazwyczaj wszyscy

le i rz, a my moemy bra si
za nastpnego gocia...

Przyznam szczerze, e ani razu

nie udao mi si zaatwi wszys-

tkich czterech typków, wic nie

umiem napisa, czy poza nimi jest

jaka niespodzianka dla co lep-

szych graczy. Niestety, z jakiego

powodu nie udawao mi si nagra
stanu gry (a raczej nie udawao mi

si skorzysta z gry nagranej),

a jako nigdy nie miaem do cza-

su na to, eby rozwali wszystkich

po kolei za jednym posiedzeniem.

Có mona wicej - jako ob-

razu jest wietna, dwik te nie

pozostawia wiele do yczenia, je-

dyn nie do koca dogran spra-

w s miejsca, w które naley klik-

n, by przeciwnik zosta uznany

za trafionego - w przypadku takie-

go jednego, jadcego na koniu,

skuteczne okazuje si trafienie go

ZA plecami, w przypadku innego,

stojcego na schodach za win-

kiem trzeba trafi w powietrze

PRZED nim... To jednak drobiazgi,

nie zmieniajce faktu, e mionicy
gier tego typu bd mieli znowu do

swojej dyspozycji kilkadziesit mi-

nut rónych strzelanin, nieodmien-

nie koczcych si pokanym
workiem z dolarami i szerokim u-
miechem spod jeszcze szerszego

ronda wojskowego kapelusza.

Robaquez

Poszukujesz jakiego programu?
Zadzwo! (codz. od 8 do 18) tel. (094) 402-541
Posiadamy w sprzeday wysykowej ponad 500
programów na komputery PC. PC CD ROM. AMIGA,

CD-32, C-64. By moe zamówisz ju co telefonicznie,

na yczenie wylemy take nasz peny katalog,

wraz z kompletem materiaów reklamowych naszej firmy.

Proponujemy Pastwu zakup nastpujcych programów:

Gra zrcznociowa. Uniwersalny edytor muzyczny Ora zrecznociowoJabryntowa.

Musisz pozbiera gwiazdy Narzdzie dla programistów Era w°en gwiezdnych,

na 40 planetach, likwidujc oraz. dziki szczegóowej ^ Cotonel otrzyma misj

wrogo nastawione instrukcj.. r^i^SaK
do Ciebie stworzenia. dla ambitnych nowicjuszy.

0p)9 ( mapa TopSecret nr 7/94

Dua dawka wiedzy z

zakresu szkoy
podstawowej I pierwszych

klas szkoy redniej
w formie testu.

Bardzo rozbudowana
(256 komnat)

gra zrcznociowa,
wietna grafika, muzyka

i efekty dwikowe.

Dua dawka wiedzy z

zakresu szkoy
podstawowej

I pierwszych klas szkoy
redniej w formie testu.

SERIA EDUKACYJNA

Gra uczca ortografii.

Najlepsze moliwe
poczenie

zabawy z nauka.

SERIA EDUCACYINA

Dua dawka wiedzy z

zakresu szkoy
podstawowej

i pierwszych klas szkoy
redniej w formie testu.

^P.OKE—
jF '*
Co dla hazardzistów. Zestaw trzech gier.

Dwie gry, z których kada Timtris odmiana Tetrisa
moe wcign na Asiido - gra logiczna
dugie godziny. Bombi gra logiczno-zrczn.

Gra zrcznociowa.
Szalony naukowiec

i MARSJANIE.

Wieloetapowa
gra platformowa.

Recenzje:

Secret Service 2/95
Top Secret 12/94

Gra zrcznociowa.

Wyprowad
bohatera z lochu.

Gra zrcznociowa.
Grafika na najwyszym
poziomie, wiele etapów.

Recenzja:

Secret Servtce 2/95

Program do nauki

Jzyka angielskiego

(stówka, zwroty, przykady
wykorzystania czasów).
Rec.: CA 2/95. Amiga 1/95.

Program do nauki

jzyka niemieckiego
(stówka, zwroty, przykady
wykorzystania czasów).

Rec.: AMIGA 11/94. CA 2/95.

Gra przyg.-zrcznociowa.

Król Aldir musi uwolni swe
plemi od ciemicy
•KRWAWEGO ZENONA.

WKRÓTCE:
Master Mon - doskonay

monitor pamici z pakietem

przykadowych programów (w

tym program do odtwarzania,

z poziomu Basic-a, muzyki

stworzonej w programie

Hardtrack Composer).
CHWAT gra

przygodowo-zrcznociowa.
KUPIEC

gra decyzyjno-handlowa.

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ

KUPONY RABATOWI -.Zamawiajc programy za min. 15,00 z, otrzymaj Pastwo kupon, którego warto
zaley od wielkoci zpmówienia:

WARTO KUPONU: WIELKO ZAMÓWIENIA
1.00 z 15,00 z do 29,90 z
3.00 z 30,00 z do 59,90 z
6.00 z 60,00 z do 89 90 z

10.00 z ponad 90,00 zl

Dodatkowo, za kady zamówiony program T1M0FTU warto kuponu wzrosa o l,00z. Kupon ten mono wykorzysta

wysyajc go listem z nastpnym zamówieniem • jego warto zostanie odjta od nalenoci do zapaty.

KATALOG - Przedzwo, przylij do nas zaadresowan kopert zwrotna ze znaczkiem lub po prostu zamów programy, a

0-32, C-64, wraz zwylemy G katalog zawierajcy ponad 500 programów na komputery PC, PC CD ROM, AMIGA, i

kompletem materiaów reklamowych naszej firmy.

NASZ ADRES:
TIMSOFT, 75-359 KOSZALIN, ul.KOCIUSZKOWCÓW 8, tel. (094) 402-541



Tak si jako dziwnie skada, e
piszc o grach komputerowych

jestem równoczenie programist

i dysponuj wiedz o tym, jak si
powinno pisa same gry. Oprócz

teje wiedzy dysponuj du ilo-

ci rónego rodzaju bibliotek, poz-

walajcych na obsug kart dwi-
kowych i graficznych, nie wspomi-

najc o takim drobiazgu jak róne-

go rodzaju dokumentacje opisuj-

ce sposób wykorzystania tego

i owego. Wikszo tych rzeczy

jest dostpna w naszym BBS-ie

(zgadnijcie, kto to wszystko tam

pociga), jednak nie wszyscy

maj modemy a i nie kadego sta
na to, eby dzwoni z Ustrzyk do

Warszawy i cign na 1200 po-

nad dwa megabajty rónych prog-

ramów.

W zwizku z tym postanowiem

podzieli si swoimi zbiorami

i udostpni ich pokan cz
w postaci dyskietek Shareware.

W kocu sporo Czytelników te
troch programuje, niektórym na-

wet idzie to cakiem dobrze, brak

im tylko odpowiednich informacji,

eby móc zadziwi wiat. Dla nich

wanie jest ten zestaw, roboczo

nazwijmy go “niezbdnikiem gra-

czopisa„. Wikszo bibliotek jest

w Pascalu, niektóre kawaki s
w asemblerze.

Ze wzgldu na sumaryczny roz-

miar plików zdecydowaem si na

przygotowanie dwóch zestawów,

w tym jednego dwudyskietkowe-

go. Pocztkowo mia by jeden

zestaw (dwa dyski), ale okazao

si, e autorzy jednego z progra-

mów ycz sobie rozprowadzania

go w caoci (trzy pliki). Nijak nie

dao si tego zmieci na dwóch

dyskietkach, nawet 3,5m eby jed-

nak nie robi zestawu na trzech

dyskach (duy i drogi) podzieliem

cao na dwa kawaki.

Prezentowane pliki mona po-

dzieli na dwie grupy - te, z któ-

rych mona si czego nauczy
(N) i te, z których bdzie si bez-

porednio korzysta przy pisaniu

gier (P). Na dyskietkach s one

podzielone w sposób dosy do-

TOP SIECRIET Shareware - Zamówienie

Imi i nazwisko (nazwa firmy)

wolny, jako e gównym kryterium

bya suma rozmiarów, nie chcia-

em zostawia zbyt duych dziur.

Zaczynamy od pierwszego

z dwóch zestawów, czyli

zestawu numer 7.

Dyskietka 1

PCGPE10 - Personal Compu-
ter Games Programmers Encyclo-

pedia 1.0. Znakomity zbiór infor-

macji o wszystkim, poczynajc od

programowania Sound Blastera,

przez krótki opis rejestrów VGA po

pewne informacje o sposobach

generowania grafiki. Podobno jest

ju wersja 2.0, ale nie udao mi si
jej znale (N).

FLIPLAY - kada dobra gra

musi mie jakie animacje na po-

cztku, w rodku i na kocu. Jed-

nym z najpopularniejszych forma-

tów w jakich zapisywane s ani-

macje jest FLI, tu jest ródo do ich

odgrywania. (P)

VGA-TUT - drukowany w Baj-

tku cykl artykuów o programowa-

niu karty VGA z licznymi przyka-

dami. wietnie nadajcy si do

zrozumienia, o co tam waciwie
chodzi. (N)

VIEWERS - kilka programów

(nie znam ich autora) do wczyty-

wania i wywietlania obrazków

w rónych formatach, GIF, PCX
i niektóre TIF-y. Kolejna rzecz, bez

której nie ma co marzy o napisa-

niu jakiejkolwiek gry wywietlaj-

cej co wicej ni teksty. (P)

VOXELSPC - Malutki kawaek
kodu, mona si z niego nauczy
jak rysowa teren w technologii

voxel space - tej samej, która

zostaa zastosowana w grze “Co-

manche„ i w ‘Tank Commande-
rze„. Nic specjalnego, ale warto

obejrze, wymarzone do maej
strzelanki. (N)

XLIBPAS - znakomita bibliote-

ka do obsugi karty VGA w x-mo-

de (taki tryb pracy, opisany

1 1 1 1 u 1 1 1 u i

Ulica, numer domu i numer mieszkania

I I M I I I I I

Miejscowo

Zamawiam dyskietki TS Shareware nr:

Ql.D2.D3. D4. D5. D6. D7. D8.

w VGA-TUT). Pene ródo, nie-

mal czysty asembler, ale wbudo-

wany w Pascala. Naprawd
wietna rzecz. (P)

ST3 - najlepszy znany mi (nie

ebym by w tej dziedzinie fachow-

cem) tracker - “Scream Tracker

3„. Tracker jak wiadomo suy do

robienia muzyki - MOD-ów i STM-
ów najczciej. Co gdzie trzeba

odegra, choby fanfary na kocu
(albo na pocztku). (P)

Dyskietka 2

TP-XMS - to moe nie jest naj-

lepsza rzecz pod socem, ale

jak si nie ma, co si lubi, to si
lubi, co si ma. May, cakiem
zgrabny, cho niestety niepeny

i zawierajcy przynajmniej jeden

znany mi bd unit do obsugi pa-

mici XMS. (P)

MODPLAY - do wydawania
dwików, niestety, jest bardzo

mao róde. Akurat ten kawaek
nie jest najlepszy, ale ma kilka nie-

wtpliwych zalet - ponad wszelk
wtpliwo dziaa na Sound Blas-

terze i pozwala nie tylko odgrywa
MOD-y (bardzo okrojone, bo nie

ma zaimplementowanej wikszo-
ci efektów), ale i odgrywa równo-

czenie efekty dwikowe. Mikser

jest tylko czterokanaowy, ale dzi-

ki temu, e jest jego kod ródowy,
mona go bez problemu rozsze-

rzy. Cao zostaa napisana

w oparciu o informacje z PCGPE -

mona wic porówna teori

z praktyk. (N)

LZH - czyli kawaek kodu do

kompresji i dekompresji. To si
moe przyda w dwóch miejscach

- po pierwsze do pisania instalato-

ra (jako trzeba zawarto dyskie-

tek przerzuci na dysk, najlepiej

rozpakowujc je przy okazji), po

drugie do spakowania czci da-

nych znajdujcych si na dysku,

eby gra nie zajmowaa bez pot-

rzeby 20 megabajtów. Niestety nie

wiem nic o legalnoci spoytkowa-

nia tego kodu we wasnych prog-

ramach, jako e nie ma on adnej
sensownej dokumentacji. (P)

Aby zamówi dyskietki, naley:

- Wypeni kupon znajdujcy si na tej

stronie,

- Cena zestawu zaley od liczby dyskietek.

Cena jednej dyskietki wynosi 5,49 z
(54.900 starych z). Do tego doda koszt

wysyki, wynoszcy 3,50 z (35.000

starych z) niezalenie od ich Iloci,

-Obliczon sum wpaci przekazem na

nasze konto,

-Kupon i kopi odcinka przekazu wysa
na adres:

Wydawnictwo „Bajtek"

TS SHAREWARE
ul. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

Nasze konto:

Wydawnictwo „Bajtek"

PBK S.A. IX Oddzia w W-wie

370031-534488-139-11

SAMPLAY - mae, ale bardzc

przydatne narzdzie. Odgrywa na

Sound Blasterze pliki VOC i WAV
(omiobitowe) bez adnych ogra-

nicze na wielko pliku, daje so-

bie take rad z surowymi sarr-

plami. Znakomite przy wyszukiwa-

niu najlepszych efektów dwiko-
wych ze wzgldu na prostot ob-

sugi. (P)

SOX4D - kolejne narzdzie dc

sampli, tym razem do konwersi

formatów. (P)

BWSB120A - Bells, Whistles

and Sound Boards, jedna z nar

lepszych w miar atwo dostp-

nych bibliotek. 32 kanay, dua
stabilno dziaania, moliwo
równoczesnego odtwarzania mu-

zyki i efektów dwikowych. To

jest plik podstawowy, oprócz nie-

go jest drugi, o bardzo podobne

nazwie (BWSB120B), zawierajc)

kilka dodatkowych przykadów

niestety, nie zmieci si na dys-

kietkach (ponad 500 kB). Jes*

w naszym BBS-ie jeli to kogo in-

teresuje. (P)

JOY - maciupeka biblioteczka

do obsugi joystika, drukowana

kiedy w Bajtku, jej autorem jesr

Marek Sawicki. (P)

VGADOC3 - duy i bardzo dob-

ry zbiór informacji o programowa-

niu karty VGA i rónych kar

SVGA, z kilkoma przykadowym

programami (majcymi po kilka-

dziesit kilo, wic nie s to pche<

ki, ale kawa kodu do analizowa

nia). (N)

GWS70A - Graphic Workshoc

7.0a, bardzo wygodny do konwe r

towania plików graficznych, obsu

guje praktycznie wszystkie istotne

formaty, cho miewa czasem ko-

poty z formatem LBM (IFF

w przypadku pochodzcych z Am -

gi plików o wikszej ni 256 liczbie

kolorów. (P)

Zestaw nr 8

Zawiera waciwie tylko jede*

program w caoci, plus may do
datek. Ten program, to POVRA>

2.2 do ray-tracingu. Wbrew pozo

rom nie znalaz si tu wcale przy-

padkowo. Jako w kocu grafik

do gry trzeba zrobi, o ile kto n

ma specjalnych talentów do pdz-

la, nic mu nie pomoe - chyba, e
zdecyduje si na w miar wiernei

odtwarzanie rzeczywistoci za po-

moc takiego wanie narzdzia

Programów do rysowania nie dok-

adam, bo jest ich sporo i s ab*.:

dostpne. (P)

3DLAB110 - Biblioteka do pisa-

nia gier w typie Wolfensteina. Te-

raz jakby nie do koca na czasie

bo i Wolf poszed ju w odstawk
ale czemu by nie zajrze? (P)



Trudno powiedzie, e cao
jest niezwykle kompletna i stano-

wi pene rozwizanie wszelkich

problemów zwizanych z dost-
pem do informacji. Przede wszys-

tkim - niestety dla niektórych -

wikszo dokumentów jest w j-
zyku angielskim, co moe stano-

wi przeszkod nie do pokonania.

Poza tym zestaw nie jest komplet-

ny, z czego zdaj sobie doskona-

le spraw. Nie ma na przykad
adnego sensownego edytora do
sampli, pozwalajcego na ich

montowanie, brak narzdzi do

Zestaw 1 1,2 MB\

DEU 5.21 - Chyba najlepszy z edyto-

rów do Dooma
GAM WIZARD 2.4 -„Action Replay"

dla PC-tów, samemu atwo zrobisz

niemiertelno!
GAM TOOLS 3.21 -„Gam Wizard",

lepszy ale trudny.

TABLICE DO „GAM WIZARDA” - 4

gotowe tablice do „GW".
EDYTORY SAVEGAME’ÓW - „Do-

om", „Privateer", „Raptor", „Reunion",

„Tie Fighter", „UFO", „MyStic Towers”,

„Ramzes".

SMALL TOOLS - 2 mae narzdzia:

„Amidecod" (podaje haso do kompute-

ra) i „Break ARJ" (zgaduje haso
w *.ARJ).

SECRET CODES Itd. - TnT do 233
PC-towych gier.

TRAINERS - trainery do do 56 gier

(np. „Ouarantine", „Cannon Fodder",

„TIE Fighter", czy „Heimdall 2").

TRAINERS MASTER v1.0 - Trainery,

ale zebrane razem (75 gier „Dune II",

„Aone in the Dark II". „Flashback",

„Prince od Persia" czy „Rebel Assault").

TS DEMOS - demka Top Secret.

TSTEXTS - teksty PC-towych tipsów,

kodów (razem 130) i savegame’ów

(36) na PC-ty publikowanych w TS.

UNP v3.10 - Odpakowywacz skom-
presowanych plików EXE.

Zestaw 2 1,2 MB

BANANOID v1.00 - adna odmiana
„Arkanoida" (VGA, powikszone pole

gry - 2 ekrany).

BASSTOUR v3.00 - Bardzo realis-

tyczny symulator owienia ryb.

BIPBOP II - Gra arkanoidopodobna,

ale nowatorska.

CHEAT v1.10 - 271 tipsów i trainerów

do znanych gier.

JOUST VGA - Znana z automatów
zrcznociówka: pojedynek jedców
na ogromnych ptakach.

KRET - Gra logiczno - zrcznociowa,
z wygldu podobna do Tetrisa, zasady
s zupenie inne, a gra si chyba lepiej.

MAGUS. 2ND EDITION - Pereka!

RPG. Maa gra, ale niezwykle dobrze

zrobiona. Postaci mog nalee do kil-

kunastu rónych klas. uywa wielu

przedmiotów, dobra grafika.

TEROLIS v1.0 - klasyczny tetris. roz-

budowany, dobra grafika, muzyka na
SB i Gravisa.

TOP SECRET SAVEGAMES EDITOR
v1.00 - redakcyjny edytor savega-

me’ów. Przydatny, sporo umie. w opar-

ciu o niego robimy rubryk savegame’y.

TUROID v1.20 - Klasyczny arkanoid

+ edytor poziomów.

zrobienia FLI z serii obrazków, nie

ma te nic do obsugi myszy. Có,
woyem na te dyskietki tyle ile

weszo, nie przypominam sobie

ebym kiedykolwiek widzia
gdzie podobny zestaw - o po-

dobnym ciarze gatunkowym.
Jeeli kto chce si wzi za pisa-

nie gier, powinien to wszystko

mie, eby nie wywaa po dro-

dze wielu otwartych drzwi. Czego
nikomu (majc za sob dugi kory-

tarz) nie ycz.

Borek

Zestaw 3 1,2 MB

LIN WARS II - Strzelanka kosmiczna

z zaciciem symulatorowym, podobna
do „TIE FIGUTELA"’ „X-WINGA” czy

„DARK CRUSADERA"

Zestaw 4 1,2 MB

SLOW - Program zwalniajcy zegar

czasu rzeczywistego.

HEXXAGON - Planszowa gra

logiczna.

RIPT1DE - Zrcznociówka
podwodna.

Zestaw 5 1,2 MB

CHEAT 2.07 - Krajowy zbiór cheatów

na PC.

JILL OF THE JUNGLE - gierka zrcz-

nociowa produkcji Eipca.

GAM WIZARD 2.60 - Najnowsza

wersja najlepszego narzdzia do uat-

wiania sobie ycia w grach.

MK2 TRAINER - wietny trainer do

Mortal Kombat 2, pozwala wygrywa
nawet jak si ma drewniane rce, mo-
na te go uy do trenowania rónych
rozwiza taktycznych.

Solutiony: TEENAGENT i SOTYS -

no zgadnijcie sami, co to moe by.
Oba pene i po polsku.

TSED - najnowsza i najpeniejsza (jak

na razie) wersja naszego edytora save-

gamów.
HACKERS VIEWER 5.28 - edytor do

plików, z wbudowanym disasemblerem.

UNP 4.10 - Narzdzie do rozpakowy-

wania exeków potraktowanych archiwi-

zerami.

XOE 3.20 - Podobne do poprzednie-

go, razem stanowi tandem naprawd
trudny do pokonania.

Zestaw 6 1,2 MB

WATERPUTER - gra zrcznociowo -

logiczna.

SINKSUB - Ty kontra okrty pod-

wodne. Fajna zrcznociówka pod
Windows.
ISLEWARS 3.0 - bardzo klasyczna

gra strategiczna (RISK).

BREAKFREE1.0 - niby Arkanoid, ale

grafika z Wolfensteina.

TimSoft

ul Kociuszkowców 8
75-350 KOSZALIN
S (0-94) 40-25-41

COMPUTER SOFTWARE

/ „ prezentuje

s. Jeli nie znajdziesz którego z poniszych programów w swoim
\ sklepie komputerowym, zamów go szybko u nas telefonicznie

T
.

V. (szczegóy w ZASADACH SPRZEDAY WYSYKOWEJ).

Gra logiczna. Moliwo
wyboru I tworzenia wasnych

plansz. Gra dla jednej

lub dwóch osób.

Gra uc/aca poprawnej
pisowni wyrazów,
przypominajca

popularny TETRIS.

Program edukacyjny dla dzieci

w wieku przedszkolnym.

Puzzle, cymbaki i kolorowe

Gra przyg.-zrcznociowa.
Król Aldir musi uwolni swe

plemi od ciemicy.
Recenzja: AMIGA 11/94.

ZNANA GRA LOGICZNA
Realistyczna grafika.

Doskonaa muzyka i synteza
mowy ludzkiej.

Wspomaga nauk sówek,
zwrotów I idiomów. Moliwo
tworzenia wasnych lekcji.

Rec.: AMIGA 11/94. CA 2/95.

SERIA EDUKACYJNA
Wspomaga nauk sówek,

zwrotów I idiomów. Moliwo
tworzenia wasnych lekcji.

Rec.: CA 2/95. Amig 1/95.

Szkoa podst. i pierwsze klasy

szkó rednich. Urozmaicona
forma graficzno-dwikowa
Recenzja: AMIGA 11/94.

Odszuka na ekranie pary
jecznle kolorowych animacji
fwetne podkady muzyczne.

Gra dla 1 lub 2 osób.

Dynamiczna gra sportowa,
w której dwaj, znajdujcy si
na przeciw siebie zawodnicy.

naprzemian odbijaj bil.

Szkoa podstawowa
I pierwsze klasy szkó
rednich. Urozmaicona

forma graficznodwikowa.

Dynamiczna i wcigajca
gra zrcznociowa.
Trzydzieci dugich

i urozmaiconych poziomów.

Proponujemy take, jako

uzupenienie do programów
English i Deutsch Tester,

doskonae sowniki:

Super Dater - 12,50z
Sownik polsko-angielski.

Super Dater - 12,50z
Sownik angielsko-polski.

Super Dater - 12,50z
Sownik polsko-niemiecki.

Super Dater - 12,50z
Sownik niemiecko-polski.

GRA LOGICZNA
Musisz rozminowa pole

minowe. Obowizuje zasada,
•e saper myli si tylko raz

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ
Ceny w nowych zotych zawieraj \/AT i obowizuj do ukazania si nastpnego numeru pisma.

UWAGA: przy zakupie kilku programów WYSOKIE ZNIKI:
DWA PROGRAMY 5 %
TRZY PROGRAMY 8 %
PI PROGRAMÓW 10 %
ZAMÓWIENIE NA KARCIE REJESTRACYJNEJ 5 % (dodatkowo)

Zamówienia, koniecznie z dopiskiem Top Secret., prosimy przesya na kartkach pocztowych
lub kartach rejestracyjnych. Mona take zamawia telefonicznie. Naley poda swój dokadny f

adres, tytuy zamawianych programów oraz rodzaj komputera. Termin realizacji okoo 14 dni. <8

OFERTA SPECJALNA - specjalnie dla naszych Klientów przygotowalimy ofert kilkudziesiciu |
najlepszych programów w bardzo niskich cenach. Szczegóy po przesaniu zaadresowanej s

koperty zwrotnej ze znaczkiem.
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Animaniacs
Animowane Maniaki to taka lek-

ka podróbka „Tiny Toonów”, czyli

Animków (dzieciaków królika Bug-

sa itp.). Takie przynajmniej odnios-

em wraenie po tej grze. Filmowa

muzyczka - klimat Animków, pos-

tacie miesznych zwierzaków...

wszystko znamy. Jednak gra wca-

le nie jest taka przecitna i nazwa-

nie j podróbk to nie najlepszy

pomys. Tym samym moje pier-

wsze wraenie byo bdne.
Gra opowiada o tym, jak Pinky

j Brain - dwie napalone i ze nieto-

perzowate myszy - chc zapano-

wa nad wiatem. W tym celu

kradn scenariusz superfilmu,

chc go wyprodukowa i zdoby
pienidze na realizacj okrutnego

planu podboju wiata. Musz im

w tym przeszkodzi Animaniaki -

grupa trzech kumpli, bohaterów

kreskówek, troch przypominaj-

ca skrzyowanie psa z mysz lub

pszczo.
Gracz kieruje poczynaniami trój-

ki bohaterów. Moe kolejno zmie-

nia posta wiodc, kaza Ani-

maniakom wskoczy sobie na ple-

cy tworzc piramid. Animaniaki

mog te bra przedmioty i nimi

rzuca, rozbija to, co si da. Zaw-
sze trzymaj si razem, chyba, e
który z nich zostanie zapany
przez zego policjanta.

Oczywicie zabawa polega na

zdobyciu wszystkich czci skra-

dzionego scenariusza. W tym celu

trzeba bdzie powalczy i poska-

ka w rónych czciach studia fil-

mowego. I nie bdzie to tylko pros-

ta zrcznociówka-platformowa.
Trzeba troch te pomyle, po-

kombinowa i przemyle strate-

gi pokonywania kolejnych

przeszkód (np. jak tu podskocz,
to tam musz trzy kroki, ale nie ru-

sza si dopóki...)

Gra jawi si jako dobra i nieprze-

citna zrcznociówka z grafik

i opraw muzyczn
prosto z animowa- i^r^jgajEk*5

nych filmów.

BROMBA
I Ocena:

International

Superstar

Soccer
Pika skopana... eee to znowu fo-

otball na konsole, zwany te z ame-

rykaskiego soccerem. Graem ju
w wiele takich konsolowych piek,

opisywaem np. niedawno „World

Cup USA" na SEG -
i wszystko

byo wietne, niby realistyczne. Ale

do czasu, gdy zagraem w t gr.

Teraz wiem, e mona zrobi nap-

rawd realistyczn (przynajmniej

w klimacie) gr skopan na konsol.

„International Superstar Soccer"

umoliwia gr jedn z 26 midzyna-

rodowych druyn. Mona gra sa-

memu, z koleg lub nawet przypatry-

wa si rozgrywkom konsoli samej

ze sob. Poza tym s tu wszelkie

elementy dobrego symulatora spor-

towego: ustawianie parametrów gry

(zasad rozgrywki), ustawienia takty-

ki, zmiany kolorów strojów zawodni-

ków, rodzaju boiska i nawet pogody.

Mona zagra w pojedynczy mecz,

turniej, rzuty kam... Po prostu

wszystko, co mona wymarzy.
Jeli chodzi o przyjemno

pync z gry, to jest ona wielka. Po
pierwsze efekty dwikowe, cicha

muzyczka i realistyczne owacje pub-

licznoci. Po drugie grafika - boisko

ukazane pod ktem, z lekk perspek-

tyw i dobrze widocznymi postaciami

zawodników. Najbardziej zachwyca

animacja graczy i to nie tylko pod-

czas akcji. Zadbano o typowe dla pi-

karzy gesty radoci. S nawet takie

drobnostki jak to, e bramkarz odga-

nia rk zawodników przeciwnej dru-

yny przed wykopaniem piki...

Mog tylko napisa jeszcze, e
gra wciga i jest naprawd nie

mniej pasjonujca ni rozgrywki

ogldane w tiwi.

Acha - jest te sterowany przez

gracza interfejs Replaya najcie-

kawszych akcji.

BROMBA
Ocena:

Populous R-iype
Pierwsze, co si chce powie-

dzie to to, e „ta gra na konsol?
- Super". Wanie - znana pece-

towcom strategiczno-ekonomicz-

na gierka, jest dostpna na

SNES-a. Na pececie w swoim
czasie to by hit. Kady móg wcie-

li si niemal w Boga i kreowa
ycie na wybranym kawaku zie-

mi. Mona byo wznosi osady,

kaza ludnoci uprawia rol lub

zbroi si i walczy. To byy nieza-

pomniane chwile.

Podobnie to wyglda na SNES-
a - te mamy ukony widok na trój-

wymiarowy kawaek ldu, map
i duo ikon przerónych opcji. No
wanie: „duo, przerónych”. Pa-

mitam, e w przypadku peceta

trzeba byo troch posiedzie nad

instrukcj, a reszty mona byo si
domyli z grafiki ikon. Tu tak nie

mona. Dlaczego? Bo grafika ma
swoje snesowe ograniczenia i nie

jest zbyt czytelna. Moe instruk-

cja? A skd... Wszystko jest po

niemiecku i francusku. eby cho-

cia byo po angielsku.

Z powodu niemonoci opano-

wania zasad gry (nichfersztejen in-

strukcja, zagmatwany screen) gra

ta wydaje si by nie najlepszym

pomysem na zakup. Troch szko-

da, poniewa Bullfrog zrobi nap-

rawd dobr gr. A tak jej przydat-

no dla przecitnego polskiego

gracza jest prawie adna. Jeli si
kto uprze, to moe po piciu go-

dzinach kombinowania rozpozna

jedn trzeci opcji z poowy menu.

Z tego powodu zaniona jest te
ocena tego cartridge’a.

BROMBA
Ocena:

Starzy wyjadacze gier kompute-

rowych zapewne pamitaj taka

strzelanink na ZX Spectrum - „R-

Type". Tak, teraz jest jej wznowie-

nie na Super NES-a. I jest to rze-

czywicie SUPER wznowienie, tak

jak sugeruje nazwa.

0 co w tym chodzi? Jak zwykle

w tego typu grach naley leciec

przed siebie i strzela do wszystkie-

go, co si rusza oraz unika zderze-

nia z tym, czego nie mona zestrze-

li. I tak lecimy w lewo i zaczynamy

bumka z lasera do pojawiajcych

si druyn latajcych cotam. Wa-
nie to te druyny, wylatujce zaw-

sze sprawnie i w uporzdkowanym
szyku, lecz kada inaczej - to jedna

z zalet R-Typa. Uporzdkowanie
gromad Obcych, ale nie standardo-

we lub przypadkowe tak, jak

w wikszoci strzelanek.

1 tak lecimy, strzelamy do ró-

nych takich co lataj, ale powo
wlatujemy do dziwnych baz Ob-

cych. A tam nie tylko lataj, ale tez

chodz po sufitach i podogach
wyskakuj takie wiksze i naw*
co par chwil takie jeszcze wik-

sze. W midzyczasie musimy omi-

ja takie, co ich nie mona zes-

trzeli i trzeba umiejtnie wymi-

n. Nie jest to atwe.

Ale nie w zastpach przeciwni-

ków kryje si frajda z grania w t
gr. Otó co jaki czas zdobywam ,

kolejne rodzaje uzbrojenia. Mamy
laser, który duej przytrzymany ma
supermoc, jednak im dalej tym faj-

niej. Kolejne bonusy uzbrajaj nas

w wingmana (skrzydowego), który

moe lata niezalenie lub do-
czy si do nas. Jest on nieznisz-

czalny, a kolejne bronie robi z nie-

go (i nas) zabójczcz kosmosu

Nic tylko lata i strzela, i lata.

Super R-Type jest super. Polecam

BROMBA
Ocena:

Animaniacs



Super
Punch Out
Znowu ten .Super', to tak jakby

nikt nie wiedzia, ze bez tego wyra-

zu jest to gra na Super NES-a. Ale

do Puncha.

.Super Punch Out”, czyli wykop
pici w buzi, to gra opowiadaj-
ca histori o boksie. Historia ta tro-

ch jest wypaczona i bardziej przy-

pomina zabawn kreskówk, ni
sportow symulacj. I tak stajemy

si licznym biaym zawodnikiem,

który ma do pokonania wielu wro-

gów na ringu. Zaczynamy od sta-

ruszka ledwo skaczcego na chu-

dych nogach. I, o dziwo, wcale nie

jest go atwo pokona. Bum, Bum,
au, bum, bum, au i stary ley po
raz pierwszy, bum i po raz drugi,

bum i po raz trzeci. Brawa i nastp-
ny przeciwnik. Tym razem to ol-

brzymi grubas, który po najmoc-

niejszym naszym ciosie w brzuch

wystawia jzyk i robi „pyr-pyr" na
znak pogardy. Wic znowu musi-

my kombinowa, ale uwaa, bo
dwa jego walnicia zoonymi a-

pami w nasz gow powalaj nas

na deski. Dalej (jeli pokonamy
grubasa) spotkamy jeszcze wielu

przeciwników typu brzydki i silny

murzyn, grubawy clown itd.

„Super Punch Out” ma bardzo

fajn grafik, postacie s zabaw-
nie animowane. Ring ukazany jest

z naszej perspektywy, a nasz bo-

hater na czas walki staje si
przezroczysty. adnych innych

uj - z czasem to nudzi.

Jeeli chodzi o zabaw, to nie

ma tu duo do kombinowania - kil-

ka ciosów (ze cztery) ze trzy uniki

i czekanie na wzrost potencji do
zadania silniejszego uderzenia.

I to tyle.

Top Gear 2
Najwyszy czas na najwyszy

bieg. Mamy oto wycigi samocho-
dowe. „Top Gear 2” to klasyczne

wycigi usportowionych samocho-
dów po rónych torach. Dla mnie s
to takie „amigowskie” wycigi, bo-

wiem taka stylistyka (graficzna) gier

o cigajcych si samochodach
wanie na Amidze pojawia si po

raz pierwszy. Co mam na myli?
Samochód sportowy typu „lambor-

dini”, krta droga z jako takim po-

boczem (drzewka, supki, kamienie,

czasem tunel) i od czasu do czasu,

przy zakrtach wida wiecej ni ty

samochodu. Acha jeszcze zmiana

warunków atmosferycznych i pory

dnia - dzie lub noc, w deszczu,

socu lub niegu. To ju nieco wi-
cej ni standard - to jest fajne.

Przystpujc do gry moemy
wybra rodzaj skrzyni biegów, spo-

sób ukazywania prdkoci (MPH.
KM/H), przyporzdkowanie funkcji

samochodu odpowiednim przycis-

kom na joypadzie. Dalej wybieramy

tor i pogod i jazda... Za zakwalifi-

kowanie si do wycigu zdobywa-

my pienidze, za które z PKP mo-
emy usprawnia swój samochód
w coraz to lepsze silniki i dopalacze.

Ale, ale - „Top Gear 2", to

„Dwa”, czyli moliwo cigania

si we dwóch graczy na jednym
ekranie. Zostaje on wtedy podzie-

lony na dwie czci (poziomo) i to

bez uszczerbku dla grafiki. Zostaa
ona tak pomylana, e gdy gramy
„na jednego gracza”, to jest jesz-

cze sporo miejsca nad samocho-
dem. W przypadku gry dla dwóch,

wszystko si uzupenia. Zabawa
jest wtedy wietna.

BROMBA
Ocena:

Top Gear 2

<T}£r

Generalny Importer Nintendo:

American Computer & Games
01-646 Warszawa, ul. Jelinka 27,

tel./fax 338601

Ocena:
BROMBA

wieci
ze wiata grania

i

• ••
Nadchodzi nowa fala nietoperzomani... Oczywicie ma to zwizek

z kolejnym filmem o Batmanie pt. BATMAN FOREVER. Tak sam naz-w nosi nowa produkcja firmy Acclaim, która przygotowaa t gr w wer-

sji dla piciu konsol: Mega Drive, SNES-a, Saturna, Playstation i Jagu-
ara (peceta tutaj pomin - nie ten dzia). Fabua gry opiera si w gów-
nej mierze na, hmmm, waleniu po twarzy antagonistów Batmana i jego

pomocnika - Robina. Mimo tego gierka prezentuje si po prostu super!

• ••
O wiele skromniej zaprezentowaa si Sega wypuszczajc dla swoich

mega drive’owych maszynek gr THE ADVENTURES OF BATMAN &
ROBIN. Chodzisz sobie jednym albo drugim, troch postrzelasz, pozbie-

rasz par rzeczy, poskaczesz i nic ambitniejszego nie zrobisz, chocia
caoksztat wyglda bardzo obiecujco.

• ••
Gr PRIMAL RAG trudno nazwa kolejnym mordobiciem, bo w za-

sadzie jest to paszczobicie. Spotykaj si tutaj kreatury pokroju King

Konga i tyranozaurów z „Parku Jurajskiego”, staj naprzeciw siebie i tu-

k si po kach, ile wlezie. Gra ma szans sta si do popularna, tym
bardziej, e dostpna bdzie na SNES-a, Mega Drive, 32X, 3DO, Satur-

na i Playstation (PeCeta znowu pomin).

• ••
Znany z PeCetów i doskonay DESCENT pojawi si pod koniec roku

na konsolach Saturn, 32X i Playstation, których posiadaczy namawiam,
aby zaczli odkada pienidze na zakup wyej wymienionego...

Chyba kady SNES-owiec zna takiego mapopodobnego kolesia

w czapce (I like this men! - przyp. T.). Gra jest OK, wic moe ucieszy

co poniektórych wiadomo, e DONKEY KONG COUNTRY 2 wkrót-

ce pojawi si na ekranach Waszych telewizorów (oczywicie, jeeli go
kupicie).

• ••
MICRO MACHINES THE NEXT GENERATION, czyli stara, dobra gra

w zupenie innym wydaniu. Znani z kilku doskonaych produkcji ludzie

z Codemasters posiedzieli troch, pomyleli i spod klawiatur wyszy,
a waciwie wyjechay na penym gazie bardzo adne, mae i zgrabne -

trójwymiarowe mikromaszynki (mniam!). Jak na razie wszystko jest jesz-

cze w fazie produkcji i nikt dokadnie nie wie, jak bdzie wygldao dzie-

o wieczce prac, która jest ukierunkowana mniej wicej w okolice

konsoli Playstation...

Oj, nieadnie, nieadnie. Szumnie zapowiadana premiera „BIG BOY’a”
Nintendo, czyli ULTRY 64 na koniec tego roku przesuna si o cztery (!)

miesice. Kolesie z Nintendo US tumacz si tym, e nie chc wypusz-
cza na rynek drugiego Jaguara, czy 3DO. Po prostu nie zdyli z przy-

gotowaniem dostatecznej iloci oprogramowania najwyszej jakoci,

a wejcie Ultry ma si skoczy mierci godow dla Playstation i Sa-
turna. Czy przyjdzie nam obserwowa natychmiastowe unicestwienie

32-bitówek - miem wtpi.

• ••
I tym optymistycznym akcentem, yczc wacicielom konsolek 32-bi-

towych snów - oczywicie - konsolowych, koczy na dzisiaj nadawanie
gazetami oboony:

TYTUS



GAMEBOY
Oto kolejna porcja trzech przenonych gierek (bez polityki) na GB. Zrzuty screenów s troch dziwne,

bo kolorowe. To zasuga Super Gam Boya, czyli cartridge’a wkadanego do SNES-a, w który z kolei wka-

da si cartridge od Gam Boya. S gierki, które to rozpoznaj i maj zakodowane dodatkowe kolory,

W ten sposób mona gra w nieco barwniejsze gry z GB na SNES-ie.

GBROMBA

Tiny Toon
Adventures 2

Oto przygody Animków (Tiny To-

onów) w grze pt. „Montana’s Movie

Madness”. Pierwsze gejmbojowe

Tiny byy wielkim przebojem, wic
spodziewaem si tego i teraz. Ale

jest troch gorzej.

Animki wybray si do kina

I wskakuj do ekranu, na plany fil-

mowe itp. A rzecz si dzieje na

Dzikim Zachodzie, gdzie kurczaki

nosz sombrera...

Typowa zrcznociówka ze wiet-

n grafik (jak na GB). Postacie

Animków s due i wyrane, bez

zbdnych ekstrawagancji. Scenog-

rafia te na tyle dobra, aby stworzy

klimat i na tyle skromna, aby nie za-
mieca ta. Ile to ju gejmbojowych

gierek umaro od przeadowania ó-
tawo-zielonkawego screenu tej ma-

ej konsolki... Po prostu musi by
kompromis pomidzy schematycz-

noci grafiki, jej wygldem i dobr
akcj. Tu tak jest, z tym, e akcja nie

jest tak dobra jakby by moga. Za-

baw troch uproszczono, chyba dla

mniejszych (modszych) graczy.

Tak wic may królik moe ska-

ka i kopa. Skakanie przynosi

efekty w postaci unicestwienia wro-

gów lub raczej zamienienia ich

w suszn marchewk. Kopanie na

niewiele si zdaje. Urozmaicenia

stanowi typowo platformówkowe

przepacie, spadajce kamienie itp.

„Tiny Toon Adventures 2 - Mon-
tana^ Movie Madness” to dobra

gra. Duo dobrej muzyki, grafiki

i akcja na poziomie.

BROMBA
Ocena:

Super
Mario Land 2

Kolejna gra na GB z „dwójk"
w tytule i podtytuem. Kto to móg
wróci? Oczywicie wstrtny,

opasy i w dodatku woski (z no-

sa?) hydraulol. To art. Oczywicie
ukochany i niezastpiony Brat Ma-
rio (nie myli z bratem Marii). Pod-

tytu brzmi: „6 Golden Coins”. O ile

pierwsza cz, czyli „Super Mario

Land", by super, to ta wydaje si
nie super, ale standard.

O co chodzi? No wanie - Ma-
rio chodzi. Tak, jest tu ten element,

który nie jest najlepszy dla tej gry

- Mario drepcze po alejkach i tu

zamariuje, tam zamariuje. O co

chodzi? Otó chciano zrobi co
nowego, jednak wyszo stare. Tu
Mario ma do pokonania wielki

pomnik z labiryntem w rodku, tu

moe wygra w ruletk. Troch to

nie dla Gam Boya, w którym po-

winna by czysta ywa akcja, a nie

kombinowanie. Marioland ma by
platformówk zrcznociow bez

udziwnie i koniec.

Ale tak w sumie, gdy si troch
pogra to s tu wszelkie elementy

mariowanego wiata ze skaka-

niem, ówiami i zbieraniem monet.

Mona zagra i nawet pogra.

Aladdin

BROMBA

Ocena:

Oto wyrób, który powsta na fali

gadeciarstwa filmowego. Disney

zrobi filmik, a gierka posypaa si
na wszystkie formaty. Graem
w ni nawet na pececie. Wersja

dla Gam Boya jest prób wierne-

go odwzorowania innych wersji,

z zachowaniem ukadu przeciwni-

ków, platform itp. I chyba to si
udao, bowiem taktyka, któr
przewiczyem na pececie zdaa
i tu egzamin. Jedno jest jednak in-

ne (oprócz oczywistych ograni-

cze) - bohater gry nie jest tak

„pynny”. Troch jakby mia trud-

noci z machaniem mieczem.

„Aladdin" to typowa wieloetapo-

wa zrcznociówka platformowa.

Po pierwsze biegniemy, przeska-

kujemy i walczymy z facetami o tu-

reckim wygldzie, wymachujcymi
mieczami. Musimy unika puapek
zastawionych przez zego Dina
(z Tonikiem). Wspinamy si po li-

nach i skaczemy po tarasach

ewentualnie rzucajc granaty

owocowe. To pierwszy etap. Drugi

to pustynia i te same niebezpie-

czestwa plus jadowite we.
„Aladdin” jest przykadem, e

nie wszystkie gierki zrobione „do

filmów" musz by kiepskie. Tu
mamy do czynienia ze sprawn
animacj, dobr muzyk i soczys-

t akcj. Polecam.

Acha - gra rozpoznaje Super

GB i dodaje to oraz kolorki, jeli

gramy w ni na SNES-ie z SGB.
BROMBA

^ Ocena:

Soccer

Simulator

Gry tego typu maj w sobie co
takiego, e wcigaj nawet tych

ludzi, którzy nie bardzo interesuj

si pik non. „Soccer Simula*

tor”, chocia jest gr bardzo pros-

t, pozwala jednak na wczucie si
w atmosfer meczu.

Mamy wic okrg pik, dwie

bramki, osiem druyn do wyboru

i trzy opcje - pojedynczy mecz
rozgrywki dla dwóch graczy i mis-

trzostwa (czyli kady z kadym).
I w zasadzie to wszystko, jeeli

chodzi o urozmaicenie gry. Jednak

mimo tego mona sobie gra, gra
i gra. Wynika to pewnie z wielkiej

chci dokopania przeciwnikowi,

który od czasu do czasu bardzo

bolenie nas ogrywa.

Kiedy ju znajdziemy si na bo-

isku, warto pamita, który klawisz

jest do czego. Jeeli mamy pik
i chcemy, aby znalaza si ona jak

najdalej, to naciskamy A i troszk

trzymamy - pika poleci po pusz- ,

czeniu klawisza. Podania nato-

miast wykonujemy przyciskiem B -

pika leci do najbliszego zawodni-

ka (naszej druyny, rzecz jasna)

Gdy nie mamy piki moemy j
odebra przeciwnikowi adnym
wlizgiem (A), produkujc przy

okazji do ciekawy efekt akus-

tyczny. Czasami zdarzaj si tak-

e rzuty karne. Pokazane s one

z punktu widzenia strzelajcego

i cakiem adnie animowane.

Ogólnie jest to gra wcigajca
z dosy ciekawymi efektami

dwikowymi. Jest to chyba, nie -

jest to NA PEWNO najlepsza sy-

mulacja piki pokopanej na Pega-

susa. Polecam j wic nawet

osobnikom, którzy nie s zagorza-

ymi kibicami, a o futbolu wiedz
tylko tyle, e po prostu istnieje.

TYTUS



Tajemnicza M2
Mao znana w naszym kraju

konsola firmy Panasonic, czyli

3DO. przez dwa ostatnie lata zys-

kaa w USA do du popular-

no. Ostatnio, troch jakby

w cieniu mitologicznej ju ULTRY
64, zaczy pojawia si plotki

o modszym bracie 3DO, który ma
szans wygry z rynku produk-

cj Nintendo. By moe, ale

w kocu

cze dziesi koprocesorów odpo-

wiedzialnych za efekty typu mga,
cienie itp. Dwik produkowany
jest przez procesor sygnaowy
DSP 66 MHz. a 32-kanaowy syn-

tezator daje nam moliwo pos-

uchania bardzo realnie brzmi-
cych rónych efektów.

ca wypowiedzie na temat tego

superurzdzenia do gier, jak si
na tym gra, a nawet jak wyglda.
W momencie, w którym pisz te

sowa, wygld zewntrzny M2 jest

znany tylko konstruktorom. Znana
jest natomiast cena - wyda za

Wielk Wod czterysta dolców za

poznanie tajemniczej M2 to chyba
nie jest duo (jak na tamtejsze wa-
runki). W kadym razie nie wierz
w du popularno tej konsoli

nad Wis, nawet jeeli kiedykol-

wiek tutaj dotrze...

TYTUS

CO TO JEST?
Nazwa konsoli - M2 - jest rów-

nie tajemnicza, jak okolicznoci jej

pojawienia si na rynku. Podane
s natomiast (i trzeba w to wie-

rzy) dane techniczne. W rodku
konsoli o architekturze 64-bitowej

siedzi procesor RISC 602 takto-

wany zegarem 66 MHz. Przepus-

towo szyny wynosi 528 MB
i stawia M2 daleko z przodu przed

innymi. Z pamici te jest nie

najgorzej - 6 MB DRAM, czyli

Static Dynamie RAM - jest to co
takiego jak zwyky RAM, tylko

szybszy.

Moliwoci graficzne i muzycz-
ne M2 s imponujce. Szybki pro-

cesor pozwala na wywietlenie
100 milionów (!) punktów w cigu
sekundy. Do tego dochodzi jesz-

PRZYSZO
tej maszynki

jest do mrocz-

na. W sprzeday
ma si pojawi
w okolicach grud-

nia na razie

w USA. Ale co

z tego, jeeli w tej

chwili w fazie pro-

dukcji jest tylko

kilka gier. Co
prawda „dwó-

jeczka" jest kom-

patybilna z syste-

mem video CD-
i Philipsa, lecz

jest to w tej chwili

praktycznie stan-

dard w prawie

kadej konsoli

z napdem CD.
Waciwie nie

mog si do ko-
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ACTION REPLAY
» MOC ZAMROENIA!
Wyobra sobie, e moesz zamrozi kady program przyciskajc tylko jeden guzik. Pozwala ingerowa

w zamroony program, tworzy efekty specjalne takie jak nieograniczona liczba y, nieograniczona

energia, niedozwolone ruchy itp. Przerzucanie obrazów, muzyki hackowanie programów i wiele wicej

moliwoci!

• NIEOGRANICZONE MOLIWOCI OSZUKIWANIA

Action Repay posiada CZTERY fazy, które skanuj gr w STANIE ZAMROENIA I odszukuj OSZUSTWA,
miejsca w których znajduje si dostp do nieograniczonej iloci y, amunicji, obiektów itp, itd. CHEAT
GENERATOR podaje kod do oszukiwania w konkretnej grze. Bardzo mocne, nawet z tytuami CD.

• ZACHOWANIE PROGRAMU
Umoliwia zamroenie programu w kadym jego stadium i zachowanie caej zawartoci pamici, take

rozerzonej na twardy dysk lub dyskietce. W momencie zaadowania program rozpoczyna prac od

momentu w którym zosta zamroony. Idealne dla zamroenia gry w trudnym momencie.

» SOUND RIPPER

Wyszukuje efekty dwikowe w grach oraz umoliwia ich przegranie na twardy dysk w formacie voc i

.wav. Edytowanie i odtwarzanie idealne dla efektów Windows.

» APIE EKRAN

Naciskajc przecznik Action Replay uchwycisz zawarto ekranu VGA z kadego programu i zachowasz

w formacie PCX na twardym dysku. Wspópracuje ze wszystkimi trybami tekstu V0C i WAV.

• SPOWOLNIENIE GRY

Umoliwia ingerencj w prdko gry, stopnie prdkoci od 1 do 99.

» M0N0T0R0WANIE PAMICI
Moliwo przegldania i poprawiania caoci systemu pamici oraz rejestrów procesora. Moliwo
drukowania.

» DISASSEMBLER

Umoliwia ingerencj w kod maszynowy programu, analiz zmiany okrelonych bajtów podczas pracy

programu oraz stany poszczególnych przerwa.

TYSICE GOTOWYCH METOD OSZUKIWANIA

PC Action Replay jest zaopatrzona w tysice gotowych sposobów oszukiwania najwikszych przebojów.

» WSPÓPRACUJE ZE WSZYSTKIMI PROGRAMAMI DLA

DOS W REALNYM I CHRONIONYM TRYBIE,

PASUJE 00 KADE60 8 I IB BITOWEGO SLOTU ISA,

PENA KOMPATYBILNO ZE WSZYSTKIMI KOMPUT-
ERAMI OSOBISTYMI Z PROCESOREM 388 I WZWY

SUPER NINTENDO,GAM BOY
SEGA MEGADRIVE, GAM GEAR, JAGUAR,

AMIGA, CD 32, PC, C - 64, ATARI

Najwikszy wybór gier w Warszawie
COMAT D.T. "SMYK" 2 pitro

00-509 Warszawa, ul. Krucza 50

27 72 11, 27 90 21 wew. 356

pon.-pt. 8.30-20.00, sob. 9.00-16.00

COMAT paw. 12 Przejcie podziemne

u zbiegu ulic: Al. Jerozolimskie i Jan Pawa II

(zielone pawilony) w Warszawie

pon.-pt. 11.00-19.00 sob. 9.00-15.00

Gry do komputerów, akcesoria Gry do komputerów,gry TV. akcesoria

Katalogi

mona otrzyma po przesaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem i z zaznacze-

niem rodzju konsoli na adres: 03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 15/20.



GRA KOMPUTEROWA ROKU 1 995!

PR1MAL RAG PC CD
Sprzeda detaliczna, hurtowa oraz za zaliczeniem pocztowym

Bobmark International j.v.,

ul. Smocza 18, 01*034 Warszawa, tel. 38 05 02
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TRIADA
Ashido

Triada to wydany przez firm
TimSoft zestaw trzech gier logicz-

nych. Po uruchomieniu programu
i obejrzeniu krótkiej wizytówki fir-

my moemy dokona wyboru jed-

nego z trzech programów:

Timtris

„Timtris” jest odmian znanego
chyba wszystkim „Tetrisa”. Zada-

nie jest tu jednak nieco trudniej-

sze, z powodu nieco szerszej ni
w innych tego typu grach studni.

Podczas caej zabawy towarzyszy

nam przyjemna muzyka.

Bombi
Bombi to gra podobna nieco do

znanego z 16-bitowych kompute-
rów „Dyna Blastera". Poruszamy
si w labiryncie klocków, z których

cz jest niezniszczalna, acz
zniszczalna (czyt. daj si wysa-
dzi za pomoc bomby). Po niek-

tórych zniszczonych klockach po-

zostaj róne przedmioty, które

mog si okaza cakiem przydat-

Bombi

ne, a mog to by:
zwikszenie iloci

bomb (dziki niej

mona postawi na

raz o jedn bomb
wicej), zwiksze-
nie zasigu bomb
lub kamizelka kulo-

odporna. Po plan-

szy krci si wiele

nieprzyjemnych
stworków, z którymi

spotkanie koczy
si mierci nasze-

go bohatera, dlate-

go naley ich uni-

ka, a najlepiej je

zlikwidowa. Nie to

jest jednak istot

gry, bowiem naszym
celem jest zlikwidowanie przeciw-

nika, którym moe by albo kom-
puter albo kolega. Takie pojedynki

mog by cakiem pasjonujce,

zwaszcza jeeli gramy z koleg.

Grafika w „Bombim" nie rzuca

wprawdzie na kolana, ale za to

Timtris

mona si przy tej grze dobrze

bawi.

Ashido
W tej grze naszym zadaniem

jest ukadanie na planszy kamieni.

Na kadej planszy naley uoy

4.J.I
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odpowiedni liczb kamieni, a nie

jest to wcale proste biorc pod
uwag fakt, e koo siebie mona
ka tylko kamienie majce taki

sam wzór lub kolor. Przejcie pier-

wszej planszy jest rzecz prost,

ale ju druga sprawia wicej ko-

potów, trzecia to prawdziwa amig-
ówka, a autorzy zapewniaj, e
jest ich 70. Na szczcie gra wy-

posaona jest w system hase, tak

e mona j rozpocz od co dzie-

sitej planszy oczywicie pod wa-
runkiem, e znamy kod.

Podsumowujc musz przyz-

na e gry s raczej na przecit-

nym poziomie, ale biorc pod
uwag fakt, e w zestawie otrzy-

mujemy a trzy programy, warto

si zastanowi nad ich zakupem.
BADJOY

Eternal
W fabryce produkujcej roboty

nastpi wypadek. Uszkodzeniu
uleg reaktor dostarczajcy fabry-

ce energii i od tej chwili oprócz niej

dostarcza take ogromnej iloci

promieniowania. Jak wiadomo sil-

ne promieniowanie ma niezbyt

dobry wpyw nie tylko na ywe or-

ganizmy, ale take na ukady sca-

lone, tak wic w elektronicznych

mózgach robotów poprzestawiay

si klepki i automaty zaczy za-

chowywa si coraz dziwniej. Na
pocztku zlikwidoway ca obsu-

g. a potem zerway czno fab-

ryki ze wiatem. Od tamtej pory

wszystkie próby dotarcia do fabry-

ki koczyy si niepowodzeniem.
Wanie dlatego grupa naukow-

ców skonstruowaa Ciebie, androi-

da, którego zadaniem bdzie spe-

netrowanie wszystkich 27 sekto-

rów fabryki. Sektory te maj rón
dugo i w kadym z nich jest inne

natenie promieniowania. W ka-
dym razie musisz si spieszy,

gdy zabójcza radioaktywno mo-
e take spowodowa uszkodze-
r

. e Twoich obwodów. Im wiksze

natenie promieniowania, tym
szybciej bdziesz musia opuci
dany sektor.

eby Ci si nie

nudzio, do towa-

rzystwa znajdziesz

w podziemiach fab-

ryki wiele robotów.

Nie s one grone,
dopóki nie znaj-

dziesz si w ich

bezporedniej blis-

koci. Przebywajc
od lat w fabryce na-

adoway si tak ra-

dioaktywnoci, e
zetknicie z nimi

grozi uszkodzeniem

Twojej pamici. Na
szczcie masz ze

sob kilka moduów
z pamici krysta-

liczn, na której co

jaki czas backupuje

si Twoja pami. Po
drodze moesz take
zbiera krysztaki,

z których pidziesi-
ciu moesz zoy je-

den modu pamici -

czyli mie o jedno y-
cie wicej.

Zadanie jest niebez-

pieczne, tak wic an-

droidzie ycz Ci po-

wodzenia.

BADJOY



Advanced

GRAVIS
UltraSound ACE

Zapewnia wyjtkowo czyste brzmienie w kadej nowej grze dziki:

• 32-gosowej syntezie wavetoble

• 16-bitowej (44.1 kHz) jakoci odtwarzania dwiku

• 512 kB pamici RAM dla próbek, rozszerzalnej do 1 MB

• wymiennemu zestawowi 192 brzmie instrumentów Generol MIDI

• moliwoci wspódziaania z dowolna 8- i 1 6-bitowa karl dwikow

Dziaa z programami dla:

• UltraSound, Windows 3.1, SoundBlaster, MT-32, General MIDI.
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UltraSound - dla wszystkich

Stanowi najpopularniejszy standard kart muzycznych z synteza wavetable:

• 32-gosowa synteza dwiku z pamici RAM

• 1 6-bitowe (44.1 kHz) odtwarzanie z jakoci pyty CD

• 8-bitowe (44.1 kHz) nagrywanie stereo

• 256 kB pamici RAM, rozszerzalne do 1 MB

• 192 brzmienia General MIDI (ponad 5.6 MB próbek!)

• kalibrowane zqcze joysticka

Kompatybilna z AdLib, SoundBlaster Roland MT-32 i Sound Canvas

oraz Windows 3.1 i General MIDI

^ilSOUND'

UltraSound MAX - dla maxymalistów

Zaspokaja oczekiwonia nawet najbardziej wybrednego multimediomana oferujc

wszystko to, co UltraSound oraz dodatkowo:

• 16-bilowe (48 kHz) nagrywanie i odtwarzanie dwiku z jakoci

magnetofonu cyfrowego DAT

• procesor sygnaowy DDSP do kompresji sygnau audio

• 512 kB pamici RAM, rozszerzalne do 1 MB

• 3 zcza do czytników CD-ROM: Sony, Mitsumi Panasonic

ULTRASOUND

PMC - Personal Multimedia Computers Sp. z o.o.

00-1 1 8 Warszawa, Emilii Plater 47

tel: (0-22) 261889, 279230, 279238

fox: 279572



Sports Mix

Wydany przez firm Olbert zes-

taw Sports Mix zajmuje a dwie

pene strony dysku. Nie jest to

wcale dziwne, jako e w zestawie

tym znajduj si a cztery progra-

my. Poniej znajdziecie po kilka

sów o kadym z nich:

Stunt Bike
W tej grze wcielamy si w pos-

ta kaskadera, który na swym mo-
torze wykonuje rone karkoomne
ewolucje (np. przesiadanie si
z lotni na rozpdzony motocykl).

Pomys gry jest cakiem ciekawy,

ale z wykonaniem byo nieco go-

rzej. Poza tym nie do koca wia-

domo, co trzeba zrobi. Dlatego

„Stunt Bike” bardzo szybko mnie
zniechci.

Beach Buggy
Jadc Beach Buggy - plaowym

samochodem spotkamy si z wie-

loma przeszkodami: kamienie,

krzaki, kaue a take same wyd-
my bd stanowi nie lada prob-

lem. Czy uda si w okrelonym
czasie dojecha do mety zaley
tylko od kierowcy, który wci musi

uwaa, by starczyo mu paliwa.

Wspominajc soneczne, wakacyj-

ne gry mona troch poszale po

play, ale z pewnoci nie jest to

gra na dugie zimowe wieczory.

Water Polo
„Water Polo” to po prostu pika

wodna. Zasady s do podobne
do tradycyjnego footballu, cho
gra si troch inaczej. Pywajcy
zawodnicy poruszaj si nieco

wolniej ni biegajcy po trawie,

wic konieczne jest przyjcie innej

taktyki. Samotne akcje maj nike

szanse powodzenia - trzeba gra
podaniami.

Mona rozegra mecz z kompu-
terem, koleg lub te cae mistrzos-

twa. Grajc z komputerem mona
wybra jeden z dziesiciu pozio-

mów trudnoci. Jest to gra, która

moe spodoba si mionikom pi-

ki nonej, gdy zarazem jest do niej

podobna i na tyle róna, by stano-

wi pewne urozmaicenie.

Altered Games
„Altered Games” to zajmujca ca-

stron kasety olimpiada. Nie jest

to typowa gra olimpijska, poniewa
zamiast tradycyjnych konkurencji

mamy szans sprawdzi swoje siy

w niecodziennych zawodach. Po
wybraniu gracza/graczy i ich narodo-

woci (jak zwykle nie mona by Po-

lakiem) moemy wybra, w których

z omiu moliwych dyscyplin bdzie-
my brali udzia i czy bdzie to gra tre-

ningowa czy te zawody. Gdy ju to

wszystko ustalimy rozgrywamy
poszczególne konkurencje. S nimi:

wycigi w workach - skaczc
w worku trzeba dosta si na lini

mety zanim zrobi to przeciwnik.

Zadanie utrudniaj rozmieszczone

na trasie przeszkody i biegajcy
za nami pies;

krzywa wiea - trzeba przenie
wie ustawion z talerzy przez

cay dystans. Liczy si czas, ale

nie mona te zgubi adnego
z talerzy. To naprawd trudna spra-

wa. Idcie do kuchni i sprawdcie;
rzut butem - najpierw dobry za-

mach, a potem rzut... Dobry rezul-

tat z wielkim butem to prawdziwy
sukces;

skok przez rzek - przypomina
nieco skok o tyczce, z tym e przy

skoku o tyczce chodzio o jak naj-

wiksz wysoko, tu wystarczy

tylko (?) przeskoczy na drugi

brzeg;

wbieganie po cianie - podczas
dugiego rozbiegu musisz zapa

kapelusz, wbiec jak najwyej po
cianie i przyklei kapelusz tak

wysoko, jak tylko si da;

walka na gondoli - przypomina
walk poduszkami, z tym e zaba-

wa na chybotliwej gondoli jest

szczególnie niebezpieczna. Jeden
faszywy ruch, a mona si zna-

le w weneckim kanale;

skoki po ruinach - skaczc na

pogo-sticku musisz zbiera balo-

ny. Nie jest to proste wród ruin

greckiej wityni.
Zestaw „SportsMix" jest godny

polecenia kademu mionikowi
gier sportowych tym bardziej, e
za niezbyt wygórowan cen ot-

rzymujemy a 4 gry.

BADJOY

BOULDER DASH
CONSTRUCTION SET
Dawno dawno temu, kiedy jesz-

cze na rynku króloway komputery
8-bitowe, bya sobie pewna gra.

A nazywaa si ona „Boulder

Dash". W tamtych czasach nie by-

o komputerowca, który by tej gry

nie zna i nie spdzi przy niej cho-
by kilku tygodni, a pewnie i Wy
o niej syszelicie. Gra ta bya tak

popularna, e co i rusz wychodziy
jej kolejne czci. Na pewno byo
ich 21, potem straciem rachub...

m Ale pamitam take, e wyszed
jeszcze jeden program, pod nazw
„Boulder Dash Construction Set"

pozwalajcy tworzy wasne plan-

sze do tej wcigajcej gry. Teraz

dziki firmie Olbert take i my ma-
my okazj si pobawi.

Po zaadowaniu programu ma-
my do wyboru wejcie do edytora

lub do programu, który pozwoli

nam gra w stworzone przez nas
gierki. Druga cz nie wymaga
zbytniego komentarza, tak e zaj-m si pierwsz.

Na pocztku musimy dokona
wyboru czy bdziemy edytowa
ju istniejc plansz, czy moe
bdziemy tworzy od nowa plan-

sz lub plansz bonu-

sow.
P»rA.

Gdy ustawimy ju swoj plan-

sz, moemy zgra j na tam
lub dysk. Ca kolekcj plansz

mona z kolei zamieni na ca
wasn gr. Teraz mona si tro-

ch zabawi, ale wiksz zabaw
jest przygldanie si jak ze stwo-

rzonymi przez nas planszami m-
czy si brat lub kolega..

BADJOY

)OZ JL*«V
Teraz po prawej stro-

nie ekranu mamy do
dyspozycji menu, z któ-

rego wybieramy obiekty

i rozmieszczamy je na —

.

planszy.
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wiat RPG zacz si gdzie
w poowie lat siedmdziesitych,

a za bogów robili Gygax i Ander-

son, odpowiedzialni za stworzenie

systemu „Dungeons & Dragons”.

Niewiele lat mino i jak grzyby po

deszczu zaczy rodzi si kompu-

terowe adaptacje wspaniaego po-

mysu próbujce uchwyci nie-

problemów z klasyfikowaniem

gier, co moemy zilustrowa kon-

kretnymi przykadami. W przypad-

ku RPG prototypami mona naz-

wa „Ishar”, „Eye of the Beholder”,

czy „Darklands”. Podobne do nich

s z rónych przyczyn „Dragon

Lor" (czary, najbardziej prototy-

powe fantasy, zabijanie), „Al-Qa-

w czwartej grze pojawi si Avatar

(uprzednio bohater móg wybra
czy jest zy czy dobry). Bya to

zreszt przeomowa gra, która ja-

ko pierwsza z serii opowiadaa ja-k histori.

Dzisiaj powrót do klasycznego

zabijania, bez adnej fabuy, ra-

czej nam nie grozi. Wyjtkiem by

Wci nie jest to pomys gwatow-
nie zamierajcy. Cho „Ultim Un-

derworld" okrzyczano przebojem,

cho drugie „Lands of Lor” b-
dzie dopuszcza obroty o dowolny

kt, a kolejne ulepszone „Elder

Scrolls” wkrótce zaczn podbija

wiat, z drugiej strony mamy „The

Seventh Sword of Mendor", czy le-

powtarzaln atmosfer wieczor-

nych spotka grupek entuzjastów.

Przyjrzyjmy si bliej tym pró-

bom, a przede wszystkim spróbuj-

my na pocztku uku definicj

komputerowej RPG (KRPG). Mo-

e ona by mniej wicej taka:

„KRPG to gra, w której opisany

rónymi danymi liczbowymi boha-

ter (albo kilku) wóczy si po wi-
cie, czarujc i tukc innych lub

wycigajc od nich potrzebne do

ukoczenia gry informacje i przed-

mioty”.

Jak twierdzi mocno teoretyczna

teoria, dajca si o dziwo czasem
zastosowa z praktyce, wród
przedstawicieli kadej kategorii

(w naszym przypadku KRPG) s
jej lepsi i gorsi przedstawiciele.

Lepszych nazywamy prototypami

(co do nich nie mamy adnych
wtpliwoci), pozostaych czonka-

mi (fuj) peryferyjnymi. Ten kawaek
teorii akurat znakomicie pasuje do

dim” (oparte o system prawdziwe-

go RPG), „Robinson’s Requiem”

(statystyki), „Superheroe League

of Hoboken" (przygodówka plus

parodia RPG), „Shadowcaster”

(w zasadzie „Doom”, ale bohater

operuje w rodowisku fantasy, roz-

wizuje drobne zagadki i ronie

w si), „Bureau 13" (luno oparte

na prawdziwej grze). Czy nazwie-

my KRPG przygotowywanego
przez Bullfrog „Dungeon Keeper”,

w którym niby wszystko jest wed-

ug kanonu - druyna miaków
i loch, ale role si odwracaj i to Ty

jeste lochem?
Pierwsz komercyjn KRPG na-

pisa w 1979 roku na Apple 2 Ri-

chard Garriott (zaoyciel firmy

Origin i czowiek stojcy za wszys-

tkim „Ultimami"). „Akalabeth”, bo

tak nazywao si to applowskie cu-

do lat siedemdziesitych, byo ty-

powym „hack’n slash", czyli do
bezmylnym rozwalaniem potwo-

rów, tym niemniej gra sprzedaa

si w owym czasie w 30000 eg-

zemplarzy, co przynioso jej twórcy

150 tys. dolarów zysku za 3 mie-

sice wieczornej pracy. Nastpnie
pojawiy si Ultimy (w tym samym
czasie Sir-Tech równolegle wy-

puszcza kolejne numery Wizar-

dry). Dwójka bya napisana ju
w asemblerze, trójk wyda Origin,

wypuszczony trzy lata temu
przez SSI „Dungeon Hack”, któ-

ry mia spenia naturalne zao-

enie prawdziwego RPG -

moliwo wielokrotnego grania

(za kadym razem loch jest in-

ny). Tutaj uwaga na marginesie

- KRPG maj to ograniczenie,

e nastpny scenariusz, nas-

tpna przygoda znajduje si do-

piero w kolejnej grze, na któr

zreszt trzeba wyda pienidze.

W swoim czasie pojawiy si do

kilku gier edytory umoliwiajce
graczom tworzenie wasnych
przygód. Tak byo z „The

Bard's Tale” i „Unlimited Adven-

tures". Obecnie pomys trafi do

lamusa i nic nie wskazuje na to by
mia nadej jego renesans.

Spróbujmy przyjrze si, któr-

dy przechodz linie podziau wew-
ntrz gatunku. Najbardziej podsta-

wowym kryterium podziau bdzie
strona techniczna - sposób przed-

stawiania terenu w którum poru-

sza si gracz. Tak zwane „first per-

son perspective” realizowane jest

na dwa sposoby. „Eye of the Be-

holder”, klasyczny „Dungeon Mas-

ter” i nieco nowsze „Lands of Lor”
stosowao ruch dyskretny - gracz

przesuwa si zawsze o t sam
odlego lub jej wielokrotno,

obraca si zawsze o 90 stopni.

gendarny ju przed swymi naro-

dzinami „Stonekeep”. Z ciekawos-

tk mamy do czynienia w „Raven-

loft", gdzie mona przecza
z jednego trybu poruszania si na

drugi.

Na drugim biegunie mamy, na

czele z „Ultimami” Lorda Britisha,

rzut z góry. Do przedstawicieli na-

le „Darksun”, „Al-Quadim”, pod-

starzae ju „Magie Candle”, „Le-

gend”, czy „Shadowlands", ale te
nowiutkie „Entomorph". Czy nie

wydaje si Wam, e bliszy wzor-

cowego prototypu jest krajobraz

widziany oczami bohaterów? Nie?

To wyobracie sobie „Dooma” wi-



dzianego z góry. Wszak, nic nie

odejmujc ich wartoci, „Chaos
Engine" i „Cannon Fodder” to...

troch inne gry.

KRPG podzieli mona równie
na te z jednym bohaterem oraz te

z druyn. Problemem na jaki na-

potyka próba konwersji prawdzi-

wych RPG na komputerowe jest

to. e KRPG z zasady i definicji

przeznaczone s dla pojedy-
czych graczy, mimo e w prawdzi-

wych na przygod wyrusza „mot-

ley crew". Aby tradycji stao si za-

do programici czsto wysyaj
na wypraw grup poszukiwaczy

przygód - wiadomo, w kupie at-

wiej przey, za samotny heros

wymyka si nieco rozsdnemu
prawdopodobiestwu. Mio jest

mie w druynie specjalistów za-

równo od czarowania, siekania na

kawaki jak i wama tudzie drob-

nych kradziey. Odbiega si jed-

nak od kanonu i podstawowego
zaoenia, gra zbyt wiele ról. Cie-

kawe, ile bdziemy musieli czeka
na KRPG we wspaniaym wirtual-

nym wiecie, które dopuci wspól-

n gr po drucie telefonicznym,

powiedzmy czterech miaków?
Bo internetowskie MUDy (multi

user dungeons) s w tym samym
miejscu, co KRPG lat siedemdzie-

sitych... Rok, dwa?
W biznesie kaerpegowskim jak

i w caym wiecie gier czas pynie

znacznie szybciej ni gdzie indziej,

w zawrotnym tempie wszystko

idzie do przodu, produkty s coraz

wspanialsze, spodziewa si mo-
emy coraz wikszej inteligencji

NPC (Non Playing Characters -

postacie, z którymi si spotykamy,

sterowane przez komputer lub mis-

trza gry), ogromnych i penych de-

tali wiatów, a wszystko to obrane

w coraz bardziej spektakularn
szat graficzn i zilustrowane zna-

komit muzyk, co powoduje, e
przeywanie swej roli staje si co-

raz peniejsze. Nie wypada si o nic

martwi, a na pewno nie o to, e
w komputerowych produktach mo-
e brakowa iskry prawdziwego
RPG, bo ju teraz w takich pere-

kach jak „Betrayal at Krondor” mo-
na zapamita si bez reszty. Bar-

dzo na miejscu jest natomiast zas-

tanawianie si co wkrótce z wik-
sz si rzuci nas na kolana „Lands

of Lor 2" czy „Stonekeep”?

„Prophecy of the

Shadow” - dawniej

pojawiay si tylko tego

typu RPG. Schema-
tyczna grafika wymu-
szaa na graczu wyko-

rzystywanie maksimum
wyobrani, aby uzupe-
ni ubogi obraz wiata.

Wikszo informacji

ukazywaa si w w for-

mie tekstowej. Do na-

szej dyspozycji byo okno akcji, na którym w formie etonów widniay

figurki bohatera i gronych potworów. Mielimy dostp do kilku wspó-
czynników okrelajcych: zdrowie, si, skarby, ywno, wod; do ok-

na w którym widniay przedmioty niesione w plecaku oraz pasek ko-

mend (podnie, poó, walcz, id, uyj magii) dziki którym wpywali-
my na bohatera i go otaczajcy wiat. Gry byy prosta, jednak miay
niesamowit zalet - zajmoway pojedyncze dyskietki, a nie kompakty.

„Eye of the Beholder 2” to druga z trzech czci „oczu”. Wyobrae-
nia wikszoci graczy o komputerowym RPG, cile pokrywaj si wa-
nie z obrazem beholderów. Prostopadocienne korytarze zamieszkane

przez agresywne stworzenia; zamknite drzwi otwierane kluczami, lewa-

rem lub kombinacjami przekadni, klawiszy i przesuwanych cegie;

prostoktne okno akcji w którym widzimy sylwetki napotykanych stwo-

rów i postaci; kursory umoliwiajce poruszanie si i obroty oraz zdjcia

bohaterów, koo których umieszczone s klawisze suce do uywania
rzeczy niesionych przez nie w rkach - najczciej wszelkiego rodzaju

bro. Ten schemat stosuje si do dzisiaj w RPG i chyba jeszcze dugo
bdzie stosowany - z pewnoci dlatego, e jest wygodny w obsudze.

Konwencj take znajdziemy w scenariuszu gry. Oto mamy druyn
miaków, którzy zostali wezwani przez jakiego czowieka (to powinien

by kto wany - mag, kapan, król, ftp.) w bardzo wanej sprawie (naj-

czciej aby zapobiec nadchodzcej apokalipsie, zagadzie, wymordowa-
niu niewinnych ludzi itp). Po krótkim i niejasnym wprowadzeniu wyrusza-

j na, z pozoru wygldajc na

bah, wypraw, któr zako-
cz zabiciem gównego wino-

wajcy caego zamieszania (czy-

li zego pana) i zebraniem skar-

bów i olbrzymiej iloci dowiad-
czenia. Ten schemat zauway-
my we wszystkich trzech cz-
ciach beholderów, jak i w wielu

innych RPG na komputerze.

„Darklands” to jedna z lepszych RPG wydanych na komputery.

Z pewnoci nie jest tak dziki jej walorom graficznym - rysunki byy
statyczne, plan walki schematyczny, wszystkie miasta i wsie wyglda-

y tak samo. Naszym terenem dziaania s pospne redniowieczne

Niemcy. Na potrzeby gry oczywicie zostay „oywione” wszelkie le-

gendy i banie krce w zamierzchych czasach po tych ziemiach.

Realno historyczno-geograficzna umiejscowienia akcji gry i w ogóle

zachowanie realiów tamtego wiata tworz niesamowity klimat podob-

ny do „Starej Bani”.

Caa magia wykorzystana w grze zostaa oparta o na historyczne

przekazy opisujce alchemi. Kade zaklcie wymaga zebrania od-

powiednich skadników, spreparowania z nich maci, czy proszku

i wypowiedzenia zaklcia - a i to nie daje gwarancji sukcesu. Wa-
nie za trzymanie si rea-

liów przedstawionego
wiata tak wiele osób ce-

ni sobie t gr. Zadanie

postawione postaciom
przez nas prowadzonym
take „ma rce i nogi” -

chodzi „tylko” o zdobycie

sawy, gotówki i przey-
cie przygód.

„Betrayal at Krondor” to gra

naleca na elity gatunku,

w swoim czasie zdobya tytu

RPG roku. Jest jedynym udanym
RPG wydanym na komputerze,

opartym o wiat wykreowany
w ksice. Powstaa przy wspóu-
dziale Raymonda E. Feista, twór-

cy serii ksiek rozgrywajcych
si w krainie Midkenia. Tytuowy
Krondor to stolica ludzi zamiesz-

kujcych poudniowe obszary,

oprócz nich znajdziemy takie ra-

sy jak krasnoludy, elfy itp. - kal-

syczny wiat fantasy.

Có wic jest w tej grze takie-

go, e zdobya tak wiele nagród

i tytuów. Zacznijmy od grafiki,

któr oceni najatwiej. Oprócz

doskonale dopracowanych sylwe-

tek postaci, wykreowanych przy

uyciu technik wideo (wszystkie

postacie nagrywano w studiu fil-

mowym, do odgrywania których

zatrudniono aktorów), mamy tutaj

cay szereg rónego rodzaju wi-

doków na wiat. Z pierwszej osby,

gdy podróujemy; „z góry", gdy

uywamy specjalnej mapy (bd-
cej czym w rodzaju dzisiejszych

satelitów szpiegowskich) i zza

pleców podczas walki.

Ale przede wszystkim nowator-

stwem w grze bya jej struktura.

Akcja gry dzieli si na rozdziay,

których stronice wypenia gracz

sterujc wybranymi „odgórnie”

postaciami - tego nie byo w ad-
nym z dotychczasowych RPG.
Moemy podróowa w zasadzie

wszdzie, rozmawia z ludmi,

zarabia pienidze, walczy, jed-

nak zawsze bdzie wisie nad

nami zadanie do wykonania
w danym rozdziale. Wykonanie
go pozwoli do przejcia do nas-

tpnego i tak dalej, a do koca
ksiki-gry.

Dixie
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T
ak ze dwadziecia iat te-

mu pewien czonek mo-
jej rodziny (nie wymie-
niam bliej namiarów,
bo to teraz powany
czowiek) mia mie uro-

dziny. Jako ten o kilka lat star-

szy wspaniaomylnie zapyta-

em go, jaki chciaby prezent.

„No wiesz, takie eby byy takie

wiateka... i takie guziczki...

i eby si wiecio... i ruszao...

takie fajne eby byo!” Precyzja

i jasno tej wypowiedzi oraz

rozmarzony wzrok z jakim zos-

taa wygoszona rzuciy mnie na

kolana.

Po tym nieco dziwnym wst-
pie bdzie drugi. Pomys cze-
nia ze sob symulatora i przy-

godówki nie jest ju w tej chwi-

li taki nowy, jako e pojawio si
kilka gier mieszczcych si

i 0

w tej mieszanej kategorii. Cza-

sem wikszy nacisk kadzie si
na wtki strzeleckie, czasem na

przygodowe, a czasem autor

scenariusza chce zrobi co ta-

kiego... wiecie - eby si wie-
cio... I ruszao, fajne eby byo!
W ten wanie sposób pow-

staa ta nieszczsna „Ostatnia

Dynastia”. W skrócie rzecz

wyglda tak - jeste jednym
z dwóch synów Lorda Yannisa

Raauqa, posiadacza Wiedzy
Uniwersalnej. Niestety, ni std
ni z owd w Waszej galaktyce

pojawi si niedobry pan Iron,

podbi wszystko i zacz si do-

biera do Waszej rodziny. Twój

ojciec wysa Ciebie i swego od-

danego sug na Ziemi, by
daleko od niebezpieczestw
dorós do wieku dojrzaego,

w którym bdziesz w stanie po-
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móc w walce. Pewnego dnia na

Ziemi lduje statek kosmiczny
do którego wskakujesz - i tak

zaczyna si caa historia.

Pierwsza cz gry to kilka

pojedynków z niedobrymi
chopcami Irona. Przyznam, e
z tego co widziaem ta cz po-

dobaa mi si najbardziej. Lata-

nie w kosmosie zrobione jest

bardzo sprawnie, wysoka roz-

dzielczo, w jakiej dziaa gra.

pozwala uzyska wietny obraz,

a i dwik dokada swoje, gwa-
rantujc dobr zabaw. Co wi-
cej, przy walce trzeba intensyw-

nie myle - jako e wbrew po-

zorom nie wystarczy wystrzela-

nie wszystkiego, co si rusza.

Na ogó trzeba wystrzela tylko

cz przeciwników, w innym
wypadku misja nie ma szans za-

koczy si powodzeniem. Pok-

rótce - podczas podlatywania

do Ridah nie wolno zniszczy
ani barki, ani satelity (natomiast

warto zniszczy eskortujce
bark Warlocki), w okolicach

XB4 te nie wolno ruszy barki,

chocia ca reszt mona po-

wystrzela jak kaczki.

W przerwach midzy lataniem

i strzelaniem wywietlane s
krótkie filmy, na które nie ma si
adnego wpywu. W kocu jed-

nak sytuacja dojrzewa do nas-

tpnej czci - czyli do czci
drugiej (wkadamy do czytnika

drug pytk CD), przygodowej.

I tutaj musicie si przygoto-

wa na due rozczarowanie. Zaj-

mujca ca pytk (albo i lepiej)

cz gry jest tak saba, e a
beznadziejna. W zaprojektowa-

nej z olbrzymim rozmachem ba-

zie, renderowanej i naprawd
znakomitej, nie dzieje si nic.

Przygodówka jest nudna jak

nieszczcie, liniowa a do bólu

i w dodatku zupenie bezosobo-

wa - bo trudno konieczno
zastrzelenia jednego stranika

i zabicie rónymi trikami czte-

rech innych (po dwóch naraz)

uzna za liczne kontakty z inny-

mi postaciami zaludniajcymi
obszar gry. W praktyce wic
wikszo czasu spdza si a-c w t i nazad po bazie, ogl-
dajc te same renderowane ob-

razki i animacje (za pierwszym
razem robi niesamowite wrae-
nie, za trzydziestym wisz smt-
nie jak wyrzucona przez <?kno

pasztetowa na gazi). eby
cho byo do tego duo zagadek

do rozwizania, albo wielo
przedmiotów o rónorakich zas-

tosowaniach. Nic z tego. Przed-

miotów jest moe tuzin, poza

jednym czy dwoma przypadkami

nadaj si wycznie do jedne-

go, przewidzianego w scenariu-

szu celu... Po prostu ndza. e-
by nie nuy Was koniecznoci
aenia po caej bazie pokrótce

opisz co trzeba zrobi:

Zejd jeden poziom niej,

wejd do pomieszczenia w pylo-

nie i z szuflady zabierz bransole-

t. Wejd na poziom, z którego

startowae, id do sterówki (?),
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podnie z krzesJtift. wó kar-

t do czytnika, bransolet do dru-

giego i pobaw si klawiatur.

Zejd na dó i wjed wind na dru-

gi poziom. Zajrzyj do pomiesz-

czenia o nazwie Command (co by

to nie znaczyo). We z szafki bez-

piecznik, przeó dwigni wy-
czajc kamery wideo (a moe
i t drug, w szafie po lewej, nie

pamitam) i przestrzel kamer
w rogu. Jak wejdzie stranik zas-

trzel go. Poa troch po pozio-

waek szka o krawdMa stole,

wó bezpiecznik do lasera i na-

cinij duy czerwony guzik na je-

go wierzchu. Teraz opsikaj farb
oba sensory i wejd dalej. Po-

szukaj uszczelki, zejd po scho-

dach, podnie jack (diabli wiedz
jak to przetumaczy - dwignia?
tom? Tylko dlaczego z wyczni-
kiem?) podejd do prawych
drzwi, odwró si i podziaaj ru-
bokrtem na kraty. Teraz pobaw
si sterownikiem dwigu. Ziuuu-

mie. eby si zorientowa, co jest

gdzie. W kabinie pilotów znaj-

dziesz skafander, w barze kawa-

ek szka i butelk (napenij j od
razu wod z kranu). W warsztacie

ley drut i spray z farb. Wejd do
drugiego pomieszczenia w war-

sztacie, wetknij drut midzy pu-

deka na tablicy elektrycznej,

a jak robot do niej podjedzie, rzu
w niego butelk. Z szuflady za-

bierz rubokrt.
W laboratorium we elektro-

niczny klucz spomidzy gazet,

otwórz nim szklan szaf i za-

bierz z niej pojemnik. Oprzyj ka-

uuuuuu bum. Dwóch nastp-
nych straników masz z gowy.
W pokoju wypoczynkowym po-

dejd do akwarium, wetknij usz-

czelk w skafander (musisz j
wybra i klikn na ikonie inwen-

tarza, prawy klawisz myszy nic

tu nie pomoe), zaó skafander

i wó pojemnik z labu do akwa-
rium. Gotowe? Wejd dalej i ze

stou zabierz pytk z obwodem
drukowanym. Uyj jej w labora-

torium do przeprogramowania
bransolety.

Teraz z powrotem wind na

dó, w pomieszczeniu w pylonie

uyj jacka jako dwigni na sza-|

fie, zejd na dó i zabierz trój-

nóg. Wejd do windy, pocz
trójnóg z jackiem, wjed na gó-

r, uruchom minutnik. Teraz

szybko - do laboratorium, do
koca do dwigu, ap za hak
i zjedaj na dó, do pomiesz-
czenia w pylonie, na dó i wska-
kuj na przeciwwag windy. Je-
li zdye (a nie jest to specjal-

nie trudne), znajdziesz si na
trzecim poziomie. Teraz tylko

wjed wind, kliknij na czaszy
i strzel z lasera... Wanie sko-
czye cz przygodow
i z powrotem siadasz za sterami

swojej maszynki do zabijania.

Dalej znów si lata - i to jest

wszystko, co umiem powiedzie
na ten temat, jako e w tym mo-
mencie gra mnie znudzia. Skdi-
nd wiem, e poza lataniem dalej

nie ma ju waciwie nic - co nie

znaczy, e dalszy cig gry nie

moe by interesujcy. Jednak
po kilku podejciach do walki

z trzema bombowcami dysponu-
jcymi koszmarn przewag og-

nia zrezygnowaem z dalszych

prób, zwaszcza e gra znuya
mnie ju wczeniej. Taka sobie

jest w sumie po prostu.

Teraz bdzie najwikszy szok
- otó jest to gra pod... Win-

dows. Ju widz, jak wikszo
z Was stuka si w rodek os
frontale (nie wiecie co to os
frontale? Tym gorzej dla Was.)

lub dyskretniej w okolice koci
klinowej. Szybko dziaajcy, faj-

ny symulator pod Windows. Ha
ha ha. Otó okazuje si, e mo-
na co takiego zrobi korzysta-

jc z WinG (indi jak to czytaj
anglosasi, a przynajmniej polscy

amerykanie). WinG to taka bib-

lioteka pod Windows do pisania

gier, pozwalajca na naprawd
szybki dostp do pamici ekra-

nu. Sztuka polega na tym, e

“ fczr i
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program rysuje obrazek gdzie
w pamici zwykej (co idzie nap-

rawd byskawicznie) a WinG
bierze na siebie operacj kopio-

wania obrazka z pamici zwykej
do pamici ekranu. Dziki bar-

dzo starannemu doborowi meto-

dy przerzucania obrazu z jedne-

go miejsca w pamici w drugie,

wykonywanemu w oparciu

o empiryczny pomiar szybkoci
(to te migajce wzorki na po-

cztku po zainstalowaniu WinG)
kopiowanie idzie piorunem.
Niestety, gra mimo dziaania

w rodowisku Windows przej-

muje pen kontrol nad kompu-
terem, do tego stopnia, e nie

mona z niej wyj inaczej ni
przez wybranie Óuit z menu (alt-

F4 nie dziaa), nie mona te
wyj z gry na moment i przes-

koczy do innego programu.
Pod tym wzgldem jest to dosy
marne rozwizanie.

Mógbym jeszcze napisa
wicej, ale gra chyba nie jest te-

go warta. Miao by tak, wiecie,

fajnie, ale wyszo kiepsko. Chy-
ba za duo energii poszo
w renderowanie animacji,

w projektowanie bazy kosmicz-

nej, a za mao w scenariusz.

Szkoda.
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Nasza oferta to:

- szeroki wybór joysticków,

- goniki komputerowe,
- karty video i karty muzyczne,
- napdy CD-ROM oraz duy wybór
pyt CD,
- skanery i myszki.

Wearnes

Gdask: ARTICA
AMICOMM

470-262
313-338

Katowice: BASTA
GEPARD

517-792
596-983

Kraków': JOY-COMPUTER 366-866

ód: ARETE
MIKRO

863-756
463-790

Opole: AR WAL 746-443

Pozna: BI&K COMPUTER
DEMAX

320-849
524-251

Tychy: YIDEOBIT 276-975

TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJ FI SM?,

MULTI-STYK
04-088 Warszawa
ul. Majdaska 9
tel./fax (0-22) 103-299

batalux
Prowadzimy sprzeda wysykow. Informacje i katalog po przysaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem


